Matura 2023

Absolwent, przystępując do
egzaminu maturalnego, zdaje
obowiązkowo
w części pisemnej - egzaminy na poziomie
podstawowym z następujących przedmiotów:
• język polski
• matematyka
• język obcy nowożytny

w części pisemnej - jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym.
Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
• biologia
• chemia
• filozofia
• fizyka
• geografia
• historia
• historia muzyki
• historia sztuki
• informatyka
• język łaciński i kultura antyczna
• język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
• język mniejszości narodowej(wybór spośród następujących języków:
białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
• język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
• język polski
• język regionalny (język kaszubski)
• matematyka
• wiedza o społeczeństwie



Uczeń może ponadto przystąpić w danym
roku do egzaminu maturalnego z nie więcej
niż
pięciu
kolejnych
przedmiotów
dodatkowych
wybranych
spośród
pozostałych przedmiotów dodatkowych



Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie
maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do
której uczęszcza uczeń, ani od przedmiotów,
których uczy się w tej szkole.

Warunki zdania egzaminu

•Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego
egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części
pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych
do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego
w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu
dodatkowego i któremu ten egzamin nie został
unieważniony

MIEJSCE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

• Zdający przystępuje do części ustnej i części
pisemnej egzaminu maturalnego w szkole, którą
ukończył.
• W uzasadnionych przypadkach absolwent może
przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole
niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego
wniosek.
Wniosek wraz z uzasadnieniem oraz deklarację
absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył,
nie później niż do 7 lutego 2023 r.

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu
zdrowia lub niepełnosprawności ucznia/absolwenta, za
zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
egzamin maturalny może być przeprowadzony w innym
miejscu niż szkoła, np. w domu zdającego.

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie
egzaminu w miejscu innym niż szkoła składa do
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor
szkoły, któremu odpowiednio uczeń lub absolwent
złożyli deklarację, w porozumieniu z tym uczniem albo
absolwentem, nie później niż do 6 marca 2023 r.

Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych z egzaminu maturalnego

finaliści
olimpiad
przedmiotowych
znajdujących się w wykazie olimpiad ogłoszonym przez
dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl, są zwolnieni z
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na
podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie
przez
ucznia
szkoły
ponadpodstawowej
tytułu
odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to
przysługuje
laureatom
i
finalistom
olimpiad
przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był
objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

• Laureaci

i

• Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed
egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają
przewodniczącemu
zespołu
egzaminacyjnego
(dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu
laureata
lub
finalisty
olimpiady
w
szkole
ponadgimnazjalnej,
na
podstawie
którego
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza
uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.

• W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub
finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji,
może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka
obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z
języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie
wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie
później niż do 20 kwietnia 2023 roku.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu
maturalnego po raz pierwszy, składa przewodniczącemu
zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w
terminie do 30 września 2022 r., wstępną deklarację.
Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego
2023 roku. Po tym terminie nie ma już możliwości
dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru
przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem
laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W
przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem
8 lutego 2022 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją
ostateczną.

Uczeń ma obowiązek podać w deklaracji
dokładne dane teleadresowe umożliwiające
stały, niezawodny z nim kontakt aż do
terminu ogłoszenia wyników egzaminu
maturalnego. Zdający podpisuje także w
Deklaracji przystąpienia do egzaminu
maturalnego oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb rekrutacji na studia.

1. Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu
maturalnego w 2023 r. w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych
postaci. W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za
wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.
2. Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może
wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na
stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.
3. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła
otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu
profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

4. Link do Instrukcji składania e-deklaracji (www.2lojaslo.pl/matura).

5. Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np.
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie
lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, świadectwo
ukończenia szkoły, dyplom zawodowy itd., i chce złożyć e-deklarację,
wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego
dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W
e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o
zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które
załącza do deklaracji.
6. Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas szkół
ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych), którzy w 2023 r. planują
przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło
do ZIU do 25 września 2022 r.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO
POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI
PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH
Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu
odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju
niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Nie
przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o
dostosowaniach na stronie www.2lojaslo.pl/matura

Arkusze w dostosowanej formie są
przygotowywane dla zdających:
a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
b. słabowidzących
c. niewidomych
d. słabosłyszących
e. niesłyszących
f. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną
mózgowym porażeniem dziecięcym
g. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
h. z zaburzeniem widzenia barw.

Dostosowanie warunków przeprowadzania
egzaminu maturalnego polega między
innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
zdającego
b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy
odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na
przeprowadzenie egzaminu maturalnego

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań
wykorzystywanych
do
przeprowadzania
egzaminu
maturalnego
uwzględniających
potrzeby
edukacyjne
oraz
możliwości
psychofizyczne zdającego
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie
egzaminu
maturalnego
nauczyciela
wspomagającego zdającego w czytaniu lub
pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu
danego
rodzaju
niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to
niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze
zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest
dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania
egzaminu maturalnego, to:
a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie
niedostosowaniem społecznym
c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:
• 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
• cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka
polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Dokumenty

uprawniające do dostosowania warunków
i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły
razem z deklaracją do 30 września 2022 r.
W przypadkach losowych dokumenty mogą być
przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po
ich otrzymaniu
W

przypadku zdających korzystających z
dostosowania warunków lub form przeprowadzania
egzaminu maturalnego, nieujętych w komunikacie o
dostosowaniach, uzgodnienia dotyczące dokładnego
zakresu tych dostosowań pomiędzy dyrektorem szkoły
a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej
powinny nastąpić nie później niż do 10 lutego 2023 r.

Przebieg egzaminu – informacje ogólne

•Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z
ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem
stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających
skierowanych przez OKE do innej szkoły – również ze świadectwem ukończenia
szkoły.
• Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
• Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z
materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosi dyrektor CKE na
stronie www.cke.edu.pl. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i
przyborów.
•Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas
pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze
stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka
polskiego w Formule 2023 jest przeprowadzana z
wykorzystaniem zestawów zadań. Każdy zestaw składa
się z dwóch zadań:
1) zadanie 1. – jest jednym z zadań z puli zadań
jawnych, określonych w komunikacie o liście zadań
jawnych. Zadanie zawiera zagadnienie sprawdzające
znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej
2) zadanie 2. – jest zadaniem, którego treść nie jest
jawna. Zadanie zawiera tekst literacki lub jego
fragment albo inny tekst kultury, w tym materiał
ikonograficzny, lub jego fragment.

Zdający, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość,
wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności.
Zdający losuje numer zestawu zadań (Formuła 2023) spośród
wszystkich biletów umieszczonych w pojemniku i przekazuje
wylosowany numer przewodniczącemu zespołu
przedmiotowego, następnie zajmuje miejsce przy wyznaczonym
stoliku.

Zdający przygotowuje się do egzaminu. Po 15 minutach (lub po
czasie faktycznie wykorzystanym przez zdającego, ale
nieprzekraczającym 15 minut) wchodzi druga osoba, która losuje
numer zestawu zadań (Formuła 2023) i zajmuje miejsce przy
wyznaczonym stoliku.
W trakcie przygotowywania się drugiego zdającego, pierwszy
zdaje egzamin przed zespołem przedmiotowym.

 Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch wypowiedzi
monologowych oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym. Egzamin
sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w
tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem
albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym, lub
jego fragmentem.
- Wypowiedzi monologowe zdającego dotyczące wylosowanych zadań
egzaminacyjnych:
• mogą być realizowane w dowolnej kolejności – najpierw wypowiedź
dotycząca zadania 1, następnie – zadania 2 albo odwrotnie
• trwają łącznie ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoje
wypowiedzi w czasie krótszym niż 10 minut; czas wypowiedzi
zdającego nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej
oceny)
• nie mogą być przerywane przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem
sytuacji, kiedy upłynął czas na nie przeznaczony; jeżeli zdający
realizuje pierwszą wypowiedź w czasie dłuższym niż 7 minut,
członek zespołu przedmiotowego informuje zdającego o przybliżonej
ilości czasu pozostałej do zakończenia wypowiedzi monologowych).

- Rozmowa z zespołem przedmiotowym:
• trwa ok. 5 minut
• może dotyczyć zagadnień określonych w poleceniach do obu zadań
egzaminacyjnych lub do jednego z tych zadań, utworu literackiego lub
innego tekstu kultury, w tym materiału ikonograficznego, dołączonego do
polecenia oraz treści utworów literackich i innych tekstów kultury
przywołanych przez zdającego w wypowiedzi lub wypowiedziach
• polega na zadaniu zdającemu / realizacji przez zdającego / odniesienia
się przez zdającego do 1–3 pytań/poleceń/zagadnień; rozmowa nie może
polegać na odpytaniu zdającego (za pomocą kilku–kilkunastu pytań);
pytania nie mogą także dotyczyć faktograficznych detali dotyczących
lektury / omówionych tekstów kultury, niepowiązanych z problemem
określonym w temacie
• musi zawierać co najmniej jedno pytanie/polecenie/zagadnienie
dotyczące refleksji indywidualnej zdającego związanej z omawianym
problemem, tzn. pytanie/polecenie/zagadnienie sformułowane w taki
sposób, aby umożliwić zdającemu odniesienie się do któregokolwiek z
zadań egzaminacyjnych z własnej perspektywy, przedstawienie własnego
stanowiska
• nie może być przedłużana z powodu krótszej wypowiedzi monologowej
zdającego.
- W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i
innych pomocy

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego jest przeprowadzana z wykorzystaniem
zestawów zadań.
Każdy zestaw składa się z rozmowy wstępnej oraz trzech
zadań:
1) zadanie 1 – rozmowa z odgrywaniem roli
2) zadanie 2 – opis osoby / miejsca / wydarzenia oraz
odpowiedzi na trzy pytania
3) zadanie 3 – wypowiedź na podstawie materiału
stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

- Zdający, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość,
wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności.
- Zdający losuje numer zestawu zadań spośród wszystkich
biletów umieszczonych w pojemniku i przekazuje wylosowany
numer przewodniczącemu zespołu przedmiotowego.
- Po wylosowaniu biletu z numerem zestawu zadań zdający
przechodzi do wyznaczonego stolika.
- Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas
której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych
z jego życiem i zainteresowaniami.
- Po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje zdającemu
wydruk wylosowanego wcześniej zestawu zadań.
- Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania
zadań od 1. do 3.

 Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa
ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na
zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na
wykonanie poszczególnych zadań.
- W rozmowie wstępnej oraz w zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje
wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego.
- Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one
zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości
powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.
- Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której
zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w
zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w
wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione
przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na
podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania
postawione przez egzaminującego.
- W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze
słowników i innych pomocy.
- W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego
• Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość
zajmuje wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej
• Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się
punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od
rozdania arkuszy. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie
nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych
przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności
organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu
czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o
wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego
podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, ale zdający
kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na
tablicy (planszy).
• Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem
kompletności i kodowaniem arkuszy i kart odpowiedzi
przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym
miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem
egzaminacyjnym.

• Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego w części pisemnej oprócz arkuszy wykorzystuje się
również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze
słuchu
(nie
dotyczy
egzaminu
maturalnego
dla
uczniów/absolwentów słabosłyszących, którzy nie korzystają z
urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu (słuchawki), i
niesłyszących). Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty,
polecenia i przerwy na wykonanie zadań.
• Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z matematyki
wykorzystuje się Wybrane wzory matematyczne, a do
przeprowadzenia egzaminu maturalnego z biologii, chemii i fizyki
– Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z
biologii, chemii i fizyki. Publikacje zapewnia zdającym szkoła.
Można je również pobrać ze strony internetowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

• Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z informatyki
wykorzystuje się oprócz arkuszy egzaminacyjnych również nośnik
podpisany DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza
egzaminacyjnego. Każdy zdający musi mieć zapewniony sprawny
komputer na stanowisku egzaminacyjnym, którego konfiguracja
musi spełniać wymagania dotyczące systemu operacyjnego,
języka programowania i programów użytkowych, które zostały
wybrane przez zdającego spośród znajdujących się na liście
ogłoszonej przez dyrektora CKE w komunikacie o egzaminie z
informatyki i dostępnych w szkole.
• W przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej
godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie
zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania.
Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora
(opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w
czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Fakt sprawdzenia komputera
i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym
oświadczeniu (więcej informacji na stronie www szkoły)

• Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z
historii muzyki wykorzystuje się oprócz arkuszy
egzaminacyjnych również płytę CD (każdy
zdający otrzymuje jedną płytę), zawierającą
nagrania dźwiękowe utworów lub ich fragmentów.
Przykłady dźwiękowe stanowią uzupełnienie
(ilustrację) treści lub podstawę treści kilku zadań.
Każdy zdający obowiązkowo musi na egzaminie
posiadać odtwarzacz płyt CD z kompletem
zapasowych baterii i słuchawkami.

• Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie,
nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych
przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego
może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali
egzaminacyjnej
po
zapewnieniu
warunków
wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego
z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających
pomocy medycznej.
• W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający
sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po
uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu
nadzorującego na wyjście zdający pozostawia
zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a
czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole
przebiegu egzaminu w sali.

Zdający, który jest chory, może korzystać w
czasie trwania części pisemnej egzaminu
maturalnego ze sprzętu medycznego i
leków koniecznych ze względu na chorobę,
pod warunkiem że taka konieczność została
zgłoszona przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem
egzaminu z danego przedmiotu.

•

Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty
arkusz
na
brzeg
stolika,
zgłasza
ukończenie
pracy
przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu
przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu
przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania
arkusza i karty odpowiedzi) pozostawia arkusz na stoliku i
wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

• Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań
danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój
zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i
oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na
opuszczenie sali.

Niezdanie albo nieprzystąpienie
egzaminu maturalnego z przedmiotu
przedmiotów w części pisemnej
ustnej nie stanowi przeszkody
zdawaniu egzaminu maturalnego
pozostałych przedmiotów.

do
lub
lub
w
z

Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w
tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami,
jest dostępnych w informatorach o egzaminie
maturalnym z poszczególnych przedmiotów,
opublikowanych
na
stronie
internetowej
Centralnej
Komisji
Egzaminacyjnej
(www.cke.edu.pl) oraz www.2lojaslo.pl
Na stronie cke dostępne są również
przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z
rozwiązaniami oraz arkusze z poprzedniej sesji
egzaminacyjnej wraz z zasadami oceniania
rozwiązań zadań.

Informowanie o wynikach
egzaminu maturalnego
• Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez
przewodniczącego
przedmiotowego
zespołu
egzaminacyjnego w dniu egzaminu w miejscu i w czasie
ustalonym
przez
przewodniczącego
zespołu
egzaminacyjnego.
• Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe
oraz wg województw) z sesji majowej i czerwcowej
zostaną ogłoszone 7 lipca 2023 r., a w przypadku
egzaminu poprawkowego – 8 września 2023 r.

Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:
• stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania
zadań egzaminacyjnych przez zdającego
• wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z
urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie o przyborach
• zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób
utrudniający pracę pozostałym zdającym
• stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora
niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub
występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z
rozwiązań innego zdającego
• zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z
naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części
pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik
tego egzaminu
•niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub
zniszczenia pracy egzaminacyjnej

• Absolwent, któremu przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny:
z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej
nie zdał egzaminu maturalnego i nie może
przystąpić w tym samym roku do egzaminu
maturalnego w terminie poprawkowym
• Unieważnienie egzaminu z jednego z przedmiotu,
nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do
egzaminów z pozostałych przedmiotów.
• Absolwent ma prawo złożyć wniosek o wgląd do
dokumentacji, na podstawie której dyrektor
okręgowej
komisji
egzaminacyjnej
zamierza
unieważnić
egzamin
maturalny
z
danego
przedmiotu w części pisemnej

Termin dodatkowy
• Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub
zdrowotnych uniemożliwiających mu przystąpienie w maju – zgodnie
z harmonogramem – do części pisemnej i ustnej egzaminu z danego
przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie
dodatkowym (w czerwcu 2023 r.).
• Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w
którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do
dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o
umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.
przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie uprawnia
automatycznie do przystąpienia do egzaminu w terminie
dodatkowym. Zdającemu, który zgłasza problemy zdrowotne, zaleca
udanie się do lekarza i informuje o możliwości ubiegania się o
przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.


Część pisemna egzaminu maturalnego w
terminie dodatkowym odbędzie się w dniach
od 1 do 19 czerwca 2023 r.
Część ustna egzaminu maturalnego w
terminie dodatkowym z języka polskiego i
języków obcych nowożytnych odbędzie się
w dniach od 5 do 7 czerwca 2023 r.

Ponowne przystąpienie do egzaminu
maturalnego (egzamin w terminie
poprawkowym)
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić
absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu
obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym, pod
warunkiem że:
• przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych
(język polski, matematyka, język obcy nowożytny) w maju/czerwcu w części
pisemnej i ustnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
• przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu
unieważniony
•w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż
14 lipca 2023 r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o
ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie
poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Egzamin w terminie poprawkowym w części pisemnej
odbędzie 22 sierpnia 2023 r. - w miejscach wskazanych
przez dyrektora OKE.
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie
poprawkowym z języka polskiego oraz z języków obcych
nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2023 r.
Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w
terminie poprawkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie
internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2023r

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy
egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania
przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów
i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.
Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów.
Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w terminie
2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
ODWOŁANIE DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO
Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów
z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora OKE, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów.
Więcej informacji na temat sposobu wglądu i odwołania od wyniku weryfikacji
znajduje się w procedurach maturalnych umieszczonych na stronie CKE lub:
http://www.2lojaslo.pl/

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu
dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części
pisemnej, jest odpłatny dla:
a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu
maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego
przedmiotu dodatkowego
b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego
przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach
zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i
dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej wynosi 50 zł
brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2023 r. do
7marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora OKE. W tym
też terminie absolwent składa dowód wniesienia opłaty dyrektorowi OKE. Kopię
dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi
szkoły, w której składa deklarację.
Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje
brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY – c.d.

Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osobę o niskim dochodzie, na jej
wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 111) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu
osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych
oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497), tj. 674,00
zł
Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny składa się do
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia
2022 r.

Informacje o maturze na stronie www szkoły:

Poniżej przedstawiono przybory jakie są
dopuszczone
do
korzystania
na
poszczególnych egzaminach zgodnie z
komunikatem dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i
przyborów pomocniczych, z których mogą
korzystać
zdający
na
egzaminie
maturalnym w 2023 roku.

Kalkulator prosty –
biologia, geografia, informatyka,
matematyka, wos
(kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,
odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie
procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb )

Kalkulator naukowy – chemia, fizyka
kalkulator, za pomocą którego zdający będzie mógł obliczyć: (1) wartości funkcji
logarytmicznych (i odwrotnych do nich); (2) wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych
do nich); (3) potęgi o dowolnym wykładniku rzeczywistym. Nie dopuszcza się możliwości
korzystania na egzaminie z kalkulatora naukowego wyposażonego w technologie (np. Wi-Fi,
Bluetooth) umożliwiające łączenie się z innym urządzeniem oraz z internetem lub
programowanie. Kalkulator naukowy nie może być również wyposażony w technologie
umożliwiające odtwarzanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku.

Cyrkiel - podobny jak na
rysunkach, na który można
założyć czarny długopis

Cyrkiel, którego
NIE MOŻNA użyć na
maturze:

Linijka

Pamiętać, że ekierka
to nie jest linijka, a
więc nie jest
dopuszczona

