
SZKOLENIE DLA MATURZYSTÓW

WRZESIEŃ 2022r.



WAŻNE ADRESY

• www.zs1.edu.pl – zakładka Matura

• www.oke.wroc.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

• www.cke.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

http://www.zs1.edu.pl/
http://www.oke.wroc.pl/
http://www.cke.pl/






Formuła 2015, EM15 – oznacza on egzamin maturalny przeprowadzany na podstawie wymagań

ogólnych i szczegółowych określonych dla egzaminu w 2023 r. i 2024 r. w wymaganiach

egzaminacyjnych w załączniku do rozporządzenia wymienionego w pkt 1.1.7; egzamin w tej

formule jest przeprowadzany od roku 2015 (dla absolwentów 3-letniego LO) lub od roku 2016 (dla

absolwentów 4-letniego technikum), lub od roku 2022 (dla absolwentów branżowej szkoły II

stopnia).

Formuła 2023,EM23 – oznacza on egzamin maturalny przeprowadzany na podstawie wymagań

ogólnych i szczegółowych określonych dla egzaminu w 2023 r. i 2024 r. w wymaganiach

egzaminacyjnych w załączniku do rozporządzenia wymienionego w pkt 1.1.6.; egzamin w tej

formule jest przeprowadzany od roku 2023 (dla absolwentów 4-letniego LO) lub od roku 2024

(dla absolwentów 5-letniego technikum)



Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest

dostępnych w informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, wraz z

aneksami do tych informatorów, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). Na tej samej stronie dostępne są również:

1) przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami – w obu formułach 

2) arkusze z sesji egzaminacyjnych w Formule 2015, które odbyły się w latach 2015 – 2022, wraz z 

zasadami oceniania rozwiązań zadań 

3) arkusze pokazowe oraz arkusze testów diagnostycznych w przypadku egzaminu w Formule 2023 

4) materiały pomocnicze służące lepszemu przygotowaniu się do egzaminu maturalnego. 



UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania 

egzaminu maturalnego w 2023 r. może zostać 

zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze 

względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego 

w związku z COVID-19. 



Typ szkoły,
którą ukończyłeś

(-łaś):

Opis Twojej 
sytuacji:

4-letnie LO 
albo szkoła 
artystyczna-

na realizująca 
program 4-
letniego LO

3-letnie LO 
albo szkoła 
artystyczna-

na realizująca 
program 3-
letniego LO

4-letnie 
technikum

branżowa 
szkoła II 

stopnia na 
podbudowie 
gimnazjum

ponadpodsta
wowa szkoła 

średnia 
(sprzed 2005 

r.)

LO ukończone 
eksterni-

stycznie lub 
plan 

ukończenia LO 
eksterni-
stycznie 
w 2023 r.

szkoła 
ukończona za 
granicą (bez 

uprawnień do 
studiowania 

w Polsce)

liceum 
uzupełniające,

liceum 
profilowane, 
technikum 

uzupełniające 
dla młodzieży 

(po 2005 r.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Przystępuję do 
egzaminu 
maturalnego po raz 
pierwszy.

Formuła 2023 Formuła 2015 Formuła 2015 Formuła 2015 Formuła 2023 Formuła 2015 Formuła 2023 Formuła 2015

Przystępowałem (-
łam) już do 
egzaminu 
maturalnego.

– – – Formuła 2015 Formuła 2015 Formuła 2015

Formuła 
2015*

Formuła 2015 Formuła 2015 Formuła 2015
Formuła 
2023*

* Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2023, z wyjątkiem absolwentów, którzy 

przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości – ci absolwenci 

przystępują do egzaminu w Formule 2015.



Egzamin maturalny jest przeprowadzany z 

przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów 

dodatkowych i w 2023 r. składa się z części 

ustnej oraz części pisemnej. 



Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na 

poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego. Dla 

egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu 

egzaminu. 

Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na 

poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i 

rozszerzonego. 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., zdaje obowiązkowo –

1) w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: 

a) język polski 

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego 

2) w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 

a) język polski 

b) matematyka 

c) język obcy nowożytny 



Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części 

pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku 

języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: 

1) biologia 

2) chemia 

3) filozofia 

4) fizyka 

5) geografia 

6) historia 

7) historia muzyki 

8) historia sztuki 

9) informatyka 

10) język łaciński i kultura antyczna 

11) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, 

rosyjski, włoski) 

12) język polski 

13) matematyka 

14) wiedza o społeczeństwie. 



W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, 

nie musi przystąpić absolwent wybranych typów szkół, który 

posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu 

zawodowego na poziomie technika.

Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 

wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem 

złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r. uzyskał dokumenty może złożyć 

dyrektorowi szkoły, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację 

o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu 

dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. 

Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 

2023 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE. 



W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z 

jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:

a. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie

technika albo

b. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

c. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji

wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

d. certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym

zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

e. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych,

ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie

technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na

poziomie technika.



W 2023 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu 

maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów 

dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów 

dodatkowych na poziomie rozszerzonym. 





DEKLARACJA MATURALNA WSTĘPNA
Załącznik 1a [Deklaracja A]



W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 SKŁADAMY 
E-DEKLARACJĘ ELEKTRONICZNIE PRZEZ 

INTERNET

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji 

zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów 

olimpiad przedmiotowych oraz osób, o których mowa w sekcji 2.6.). W przypadku niezłożenia 

deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 



Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i 

złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie 

internetowej: www.wyniki.edu.pl. 

Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od 

dyrektora szkoły lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub 

bankowości elektronicznej. 



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. 



Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas szkół 

ponadpodstawowych którzy w 2023 r. planują przystąpienie 

do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do 

ZIU do 25 września 2022 r. 



Deklaracje w postaci elektronicznej będą mieć status „Złożona”

do czasu przyjęcia e-deklaracji przez dyrektora szkoły lub

dyrektora OKE (w przypadku zdających bez szkoły macierzystej)

w systemie SIOEO. Deklaracje ze statusem „Złożona” zdający

mogą samodzielnie edytować. Po przyjęciu e-deklaracji przez

dyrektora szkoły, dane zostaną zapisane w SIOEO i e-deklaracja

zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem „Przyjęta”

może edytować już tylko dyrektor szkoły w SIOEO.



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM 
EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB 
ABSOLWENTÓW ZE SPECJALNYMI 
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

• Osoba odpowiedzialna – mgr Krystyna Tyka – pedagog szkolny



Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o 

dostosowaniach

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. 

Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. 

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających: 

1) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

2) słabosłyszących 

3) niesłyszących 

4) słabowidzących 

5) niewidomych 

6) z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 

7) obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa – wyłącznie w zakresie arkuszy na poziomie podstawowym 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

9) z zaburzeniem widzenia barw. 



DOSTOSOWANIE…



UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW 
OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH 

• 1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z 
danego przedmiotu, zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE. 

• 2. Uprawnienie określone w pkt 1. przysługuje maturzyście również wówczas, gdy jest laureatem lub finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie 
był nauczany w szkole, którą ukończył. 

• 3. Nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem maturalnym laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej może dokonać zmiany w deklaracji 
ostatecznej w zakresie przedmiotu, z którego został laureatem lub finalistą. Absolwent może: 

• a. wybrać egzamin z tego przedmiotu jako kolejny przedmiot dodatkowy (pod warunkiem, że ogólna liczba przedmiotów zdawanych jako
dodatkowe nie przekracza sześciu) 

• b. zmienić wskazany w deklaracji przedmiot (zarówno obowiązkowy język obcy, jak i przedmiot dodatkowy) na ten, z którego został laureatem 
lub finalistą 

• c. zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, jeżeli został laureatem lub finalistą olimpiady z języka 
obcego. 

• Maturzysta składa stosowny wniosek do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły), który niezwłocznie informuje o tym 
fakcie komisję okręgową. 

• 4. Absolwent zwolniony z egzaminu będzie miał na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio –
„zwolniony” lub „zwolniona”, maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej) oraz informację o 
uzyskanym tytule laureata lub finalisty. 

• 5. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy – zwolnienie z egzaminu będzie równoznaczne z 
uzyskaniem z tego języka najwyższego wyniku na poziomie wskazanym w deklaracji. 



Identyfikator szkoły

160301-6131Q


