
Matura 2023
Procedury i terminy.



Egzamin maturalny składa się z części ustnej oraz 

części pisemnej. Egzamin maturalny obejmuje 

następujące przedmioty obowiązkowe:

1. W części ustnej:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,

Bez określania poziomu. Konieczność uzyskania 30%

2. W części pisemnej:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,

c) matematyka;

Poziom podstawowy. Konieczność uzyskania 30%



Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej 

egzaminu maturalnego 

z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym. Bez progu zdawalności.

Absolwent ma również prawo przystąpić do części pisemnej 

egzaminu maturalnego 

z nie więcej niż kolejnych pięciu przedmiotów 

dodatkowych na poziomie rozszerzonym

Lista przedmiotów: 



biologia, chemia,

filozofia, fizyka,

geografia, historia,

informatyka, język polski,

matematyka, wiedza o społeczeństwie,

język obcy nowożytny, 

język łaciński i kultura antyczna,

historia sztuki,

historia muzyki, 

język mniejszości etnicznej (łemkowski),

język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, 

niemiecki, ukraiński) 

język regionalny



Egzamin z języka obcego nowożytnego 

można zdawać z języków:

a) angielskiego

b) francuskiego,

c) hiszpańskiego,

d) niemieckiego,

e) rosyjskiego,

f) włoskiego.



• Egzamin maturalny z przedmiotów 

obowiązkowych jest zdawany na poziomie 

podstawowym.

• Egzamin z przedmiotów dodatkowych 

może być zdawany wyłącznie na 

poziomie rozszerzonym.



• Egzamin maturalny w części pisemnej z: 

języka polskiego, matematyki,  

języka obcego nowożytnego,

który był zdawany jako przedmiot obowiązkowy

może być zdawany jako

przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym 

• Dla egzaminu maturalnego w części ustnej 

z przedmiotów dodatkowych nie określa się 

poziomu egzaminu. 



Egzamin ustny z języka polskiego



Egzamin z języka obcego nowożytnego



Terminy dla uczniów

• 30 września 2022 r. – złożenie:

- wstępnej deklaracji maturalnej.

- oryginału opinii lub orzeczenia.

• 7 luty 2023 r. – złożenie ostatecznej deklaracji

maturalnej.

• 10 do 20 maja 2023 r. – część ustna egzaminu 

maturalnego z języka obcego nowożytnego i 

języka polskiego.

• 7 lipca 2023 r. – odbiór świadectw maturalnych.



Strony dla maturzystów

• www.oke.poznan.pl

• www.cke.edu.pl

• www.arkusze.pl



Terminy 

egzaminu 

maturalnego 

2023









Dziękujemy za uwagę


