
MATURA W FORMULE 2023 NA STRONIE CKE OZNACZONA JEST KOLOREM 

FIOLETOWYM - JEST TO EGZAMIN, W NOWEJ FORMULE 

  

Egzamin w tej formule jest  przeznaczony dla: 

Poniższa informacja jest przeznaczona dla: 

1. 1) uczniów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych 

realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą 

szkołę w roku szkolnym 2022/2023 

2. 2) absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, 

którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale 

nie uzyskali świadectwa dojrzałości 

3. 3) osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający 

wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale 

nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują 

do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 

 

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do: 

1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj. 

1. 1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu) 

2. 2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) 

2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj. 

1. 1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym) 

2. 2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym) 

3. 3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) 

4. 4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy 

czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do 

egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. 

 

W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny w Formule 2023 będzie przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych W WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH. 

Od roku 2025 egzamin maturalny w Formule 2023 będzie przeprowadzany na podstawie 

wymagań określonych w PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA 

OGÓLNEGO. 

 
 



Terminy egzaminów maturalnych w 2023r 

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r. 

1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja). 

2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja. 

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r. 

1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca. 

2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca. 

Termin dodatkowy jest przeprowadzany 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. 

Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r. 

1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 

21 sierpnia. 

2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia. 

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu 

przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego 

przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Szczegółowy 

harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE. 

 

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

