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Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
• dwóch egzaminów w części ustnej oraz
• czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:
• egzamin z języka polskiego (bez określania 
poziomu),
• egzamin z języka obcego nowożytnego          
(bez określania poziomu).

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:
• egzamin z języka polskiego (poziom podstawowy)
• egzamin z matematyki (poziom podstawowy)
• egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom 
podstawowy)
• egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego 
(poziom rozszerzony – np. matem. lub j. ang. lub 
dowolny inny przedmiot z listy)



Aby otrzymać świadectwo, należy:

• uzyskać co najmniej 30% punktów           
z egzaminu z każdego przedmiotu 
obowiązkowego w części ustnej,

• uzyskać co najmniej 30% punktów            
z egzaminu z każdego przedmiotu 
obowiązkowego w części pisemnej na 
poziomie podstawowym,

• przystąpić do egzaminu z wybranego 
przedmiotu dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym w części pisemnej 
(dla tego przedmiotu nie jest określony 
próg zaliczenia).



Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu 

dodatkowego na poziomie rozszerzonym, można przystąpić 
jeszcze do egzaminów z nie więcej niż pięciu 
kolejnych przedmiotów. 
W części pisemnej i wszystkie na poziomie rozszerzonym:

•    biologia
• chemia 
• filozofia 
• fizyka 
• geografia 
• historia 
• historia muzyki 
• historia sztuki 
• informatyka 

• język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 
• język łaciński i kultura antyczna 
• język białoruski jako język mniejszości narodowej 
• język litewski jako język mniejszości narodowej 

• język niemiecki jako język mniejszości narodowej 
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej 
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej 

• język kaszubski jako język regionalny 
• język polski 
• matematyka 
• wiedza o społeczeństwie 



W części ustnej:

• język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie 

dwujęzycznym)
• język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie 
dwujęzycznym)
• język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie 
dwujęzycznym)
• język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie 
dwujęzycznym)
• język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie 
dwujęzycznym)
• język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie 
dwujęzycznym)
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania 
poziomu)
• język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania 
poziomu)
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania 
poziomu)



Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić 
się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz  
z rozwiązaniami można znaleźć w:

• informatorach o egzaminie maturalnym   
z  poszczególnych przedmiotów 
(oke.jaw.pl),

• przykładowych zestawach zadań,

• arkuszach tzw. matury próbnej.



Egzamin maturalny jest 
przeprowadzany jeden raz w ciągu roku 

szkolnego od maja do września.

Przeprowadza się trzy sesje egzaminu:

Sesja główna – od 4 do 23 maja 2023 r.

Sesja dodatkowa – od 5 do 19 czerwca 2023r.

Jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych 
przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu 
w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu 
w czerwcu.

Sesja poprawkowa – od 21 do 22 sierpnia 2023r.

Jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali 
egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo w części 
ustnej.



NAJWAŻNIEJSZE  TERMINY!
◼J.polski - poziom podstawowy-część pisemna

4 maja 2023r. (czwartek) godz. 9.00

◼J.angielski - poziom podstawowy-część pisemna

5 maja 2023r.(piątek) godz. 9.00

◼Matematyka - poziom podstawowy-część pisemna

8 maja 2023r. (poniedziałek) godz. 9.00

Część ustna egzaminu: 10-23 maja 2023 roku

Egzamin pisemny dodatkowy (przykładowe przedmioty):

J.angielski – poziom rozszerzony- część pisemna 9 maja 
2023r. (wtorek)  godz. 9.00

Matematyka - poziom rozszerzony - część pisemna 12 maja 
2023r.(piątek) godz. 9.00    



◼Do 30 września 2022r. należy złożyć 
dyrektorowi szkoły wstępną pisemną 
deklarację (załącznik 1a do procedur 
przeprowadzania egzaminu maturalnego    
w roku szkolnym 2022/2023).

◼Jeżeli w trakcie 2022/2023 plany 
egzaminacyjne zdającego ulegną zmianie, 
można je zgłosić do:
7 lutego 2023r. w ostatecznej deklaracji. 

◼Osoba składająca deklarację wstępną i/lub 
ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej 
kopię z potwierdzeniem przyjęcia.



◼Przystąpienie do egzaminu maturalnego jest 
całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

◼Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla 
szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w 

olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są 
zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu.

◼Na świadectwie otrzymują oni z tego 
przedmiotu najwyższy wynik.



Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu 

maturalnego
Na podstawie odpowiednich dokumentów i w odpowiednim 

terminie zgłoszenia– przysługuje osobom:
•    niesłyszącym,

• słabosłyszącym,

• niewidomym,

• słabowidzącym,
• z niepełnospraw. ruchową i z czasową niesprawnością rąk,

• z afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z chorobami przewlekłymi,

• chorym lub niesprawnym czasowo,

• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

• z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem 
niedostosowaniem społecznym,

• które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,

• które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 
kształceniem za granicą,

• z zaburzeniami komunikacji językowej.



ŚWIADECTWO

◼ Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje 
świadectwo dojrzałości i jego odpis.

◼Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający 
uzyskał.
- w części pisemnej będą przedstawiane w 
dwóch formach: jako procent uzyskanych punktów oraz 
jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki 
odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik  
od posiadacza świadectwa.
- w części ustnej będą przedstawiane tylko jako 
procent uzyskanych punktów.

◼Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych,        
do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie 
mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je 
jednak na świadectwie dojrzałości.





TERMINY OTRZYMANIA 

ŚWIADECTW:

Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w 
maju/czerwcu 2021 r. i zdadzą egzamin, 
otrzymają świadectwo 7 lipca  2023r.

Osoby, które zdadzą egzamin w 
sesji poprawkowej (w sierpniu), otrzymają 
świadectwo 8 września 2023 r.



Podczas egzaminu z matematyki można korzystać 
z zestawu wzorów matematycznych i klakulatora
prostego.

Na każdy egzamin należy zgłosić się z dowodem 
tożsamości, odpowiednio wcześnie.

W czasie egzaminu zdający może mieć przy sobie 
wyłącznie materiały i przybory wskazane               
w komunikacie Dyrektora CKE.

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonu 
ani żadnych innych urządzeń elektronicznych. 
Złamanie tego zakazu grozi unieważnieniem 
egzaminu.



UWAGA !

Sposób organizacji i przeprowadzenia 

egzaminu maturalnego w 2023r. opisany       

w niniejszym dokumencie może zostać 

zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze 

względu na zapewnienie bezpieczeństwa 

sanitarnego  w związku z  COVID-19.



MATEMATYKA



Opis arkusza dla poziomu podstawowego.

Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup 
zadań - łącznie 50 punktów (Czas 170 minut).

I grupa zawiera zadania zamknięte punktowane w skali 0–1. 
Dla każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z 
których tylko jedna jest poprawna. Zdający wskazuje 
właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie 
odpowiedzi.

II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi 
punktowane w skali 0-2. Zdający podaje krótkie uzasadnienie 
swojej odpowiedzi. 

III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi 
punktowane w skali 0–4,0–5 albo 0–6. Zadania te wymagają 
starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz 
przedstawienia sposobu rozumowania.



Opis arkusza dla poziomu rozszerzonego.

Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań 
łącznie 50 punktów (Czas 180 minut).

I grupa zawiera zadania zamknięte punktowane w skali 0-1. 
Dla każdego z tych zadań zdający wskazuje właściwą 
odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi.

II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi 
punktowane w skali 0–2, 0–3 albo 0–4, w tym zadania              
z kodowaną odpowiedzią. W zadaniach z kodowaną 
odpowiedzią zdający udziela odpowiedzi wpisując żądane 
cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie 
podlega tylko zakodowana odpowiedź.

III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi 
punktowane w skali 0–5, 0–6 albo 0–7. W zadaniach z tej 
grupy, zdający w ma wykazać się umiejętnością rozumowania 
oraz dobierania własnych strategii matematycznych do 
nietypowych warunków.



POWODZENIA


