
EGZAMIN  MATURALNY

w  roku  2023

IV Liceum Ogólnokształcące
w Zielonej Górze



Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu maturalnego stanowią następujące akty prawne:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)

 Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644)

 Rozporządzenie MEiN z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla 
egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1246)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 
2012 r. poz. 977 ze zm.)

PODSTAWA  PRAWNA

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001915
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001082
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001644
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001246
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000977


maj godzina 9.00 godzina 14.00

4 czwartek język polski – pp --------------

5 piątek język angielski – pp język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

6, 7 – sobota, niedziela

8 poniedziałek matematyka – pp język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

TERMIN  GŁÓWNY – maj 2023
część pisemna



maj godzina 9.00 godzina 14.00

9 wtorek język angielski – pr 

język  angielski – dj

filozofia – pr

10 środa wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr 

język niemiecki – dj

11 czwartek biologia – pr język rosyjski – pr 

język rosyjski – dj

12 piątek matematyka – pr język francuski – pr 

język francuski – dj

13, 14 – sobota, niedziela



maj godzina 9.00 godzina 14.00

15 poniedziałek chemia – pr historia muzyki – pr

16 wtorek geografia – pr języki mniejszości narodowych – pp

17 środa język polski – pr języki mniejszości narodowych – pr

18 czwartek historia – pr język włoski – pr

język włoski – dj

19 piątek fizyka – pr historia sztuki – pr

20, 21 – sobota, niedziela

22 poniedziałek informatyka – pr język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr



TERMIN  GŁÓWNY – maj 2023
część ustna

Od 10 do 23 maja (za wyjątkiem 14 i 21 maja)

Egzamin jest przeprowadzany w szkole według harmonogramu ustalonego 
przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

• język polski 

• języki obce nowożytne - język angielski, język francuski, język hiszpański, język 

niemiecki, język rosyjski, język włoski



STRUKTURA  EGZAMINU  MATURALNEGO

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

1) dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

 egzaminu z języka polskiego - bez określania poziomu

 egzaminu z języka obcego nowożytnego - bez określania poziomu

język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski,        

język włoski



2)   oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

 egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)

 egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)

 egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)

 egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie 

rozszerzonym)
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MUZYKI

HISTORIA 
SZTUKI

INFORMATYKA
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Język polski – poziom podstawowy
część ustna

1) Egzamin obowiązkowy 

2) Czas trwania: 30 minut, w tym: 

a) 15 minut – przygotowanie do odpowiedzi 

b) 15 minut – wypowiedzi monologowe i rozmowa z zespołem

przedmiotowym

3) Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 30



Zadania jawne 
Zadania jawne są publikowane na stronie CKE – już są dostępne, dostosowane do wymagań 
egzaminacyjnych (aneks z 25 lutego br.)

Zestaw zadań egzaminacyjnych 

Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań: 
1) zadanie 1. (z puli zadań jawnych) zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści                       

i problematyki lektury obowiązkowej 

2) zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo 
językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci 
tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego







W 2023 r. oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym absolwent może 

przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych



OPCJE WYBORU 

JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DODATKOWEGO

JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK ROSYJSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK WŁOSKI



Źródło:
INFORMATOR o egzaminie maturalnym w formule 2023 w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 CZĘŚĆ OGÓLNA



Warunki zdania matury 

Zdający, któremu unieważniono egzamin z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotu dodatkowego (jeśli 
wybrał tylko 1) nie zdał egzaminu maturalnego 

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi: 

1. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego 
przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej 

2. przystąpić do egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części 
pisemnej. 



DEKLARACJA  MATURALNA

deklaracja wstępna                do 30 września 2022

deklaracja ostateczna do 7 lutego 2023



Zwolnienie z matury 

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia o uzyskanym tytule.

Także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu                   
lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-2-lipca-2021-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-

przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-na-
rok-szkolny-20222023

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-2-lipca-2021-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-na-rok-szkolny-20222023


https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/


DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I 
MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH – MATURA 2023

Komunikat dyrektora CKE z dnia 19 sierpnia 2022 r.                    
w sprawie dostosowania szczegółowych warunków                        
i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 
szkolnym 2022/23 



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I 
MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH – MATURA 2023

Dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego 
polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych 
dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, niedostosowanie 
społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem. 



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I 
MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH – MATURA 2023

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego może polegać między innymi na: 

• zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym zdającego 

• zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych 

• wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych 
• odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego 
• ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego uwzględniających potrzeby edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne zdającego 
• zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w 

czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiedni oz zakresu danego rodzaju niepełnosprawności 



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I 
MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH – MATURA 2023

• Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie 
formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to: 

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym 
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
• zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 
• opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się 
• pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku: 
a.  uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne   
związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub 
traumatyczną 
b. cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I 
MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH – MATURA 2023

Uczeń jest zobowiązany dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania 
egzaminu maturalnego: 
zaświadczenie lekarskie, opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno –
pedagogicznej

najpóźniej do 30 września 2022 – jeśli w poprzednich latach nauki 

ich nie dostarczył (nie zostały zarejestrowane w sekretariacie szkoły)

Wszystkie dokumenty – opinie, orzeczenia, zaświadczenia lek. itp. 
muszą być zarejestrowane w sekretariacie – uczeń dostarcza je do sekretariatu!!!



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I 
MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH – MATURA 2023

opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, 
dyskalkulia) uprawnia tylko do dostosowania kryteriów oceniania nie ma 
wydłużonego czasu pisania egzaminu!!! 
Opinie poradni p-p o objęciu ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w 
szkole nie uprawniają do korzystania z dostosowania egzaminu maturalnego!!!

Opinia, o specyficznych trudnościach w uczeniu się  może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu 
klasy III szkoły podstawowej. 
W przypadkach losowych w/w dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinia poradni pp), mogą być przedłożone                     
w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I 
MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH – MATURA 2023

Do 10 lutego 2023 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel 
informuje na piśmie (załącznik 4b) w Informacji o sposobie organizacji i 
przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023) 
ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania 
egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

Uczeń/absolwent składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu z w/w 
sposobów dostosowania,  nie później niż do 15 lutego 2023 r


