
MATURA  FORMUŁA 2015 

 

W 2023 r. do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystępują osoby, które w 2023 r. ukończą                  

4-letnie technikum. 

W 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2015 jest przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia                           

1 sierpnia 2022 r. 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września,                     

w terminach: głównym, dodatkowym i poprawkowym. 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów 

dodatkowych i w 2023 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej. W 2023 roku obowiązkowe 

jest przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych. 

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 . 

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 polski 

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

niemiecki, rosyjski, włoski)  

 13) matematyka  

14) wiedza o społeczeństwie 

W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, nie musi przystąpić absolwent, 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 potwierdzające uzyskanie tytułu technika., 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. 

Termin dodatkowy 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej               

w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta 

do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 

2023 r.).  Wniosek, o termin dodatkowy absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły,                    

w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa 

się egzamin maturalny z danego przedmiotu. 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 19 

czerwca 2023 r 

Termin poprawkowy 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał 

egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, 

pod warunkiem że:  

1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części 

pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ  

2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym 

w części pisemnej  i egzamin ten nie został mu unieważniony. 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. 

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym  odbędzie się 21 sierpnia 2023 r. 

Zdający przystępuje do części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w szkole, którą 

ukończył. 

 

 



Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa deklarację przystąpienia do tego 

egzaminu  dyrektorowi macierzystej szkoły do 30 września 2022 roku. Jest to deklaracja wstępna.                 

Do dnia 7 lutego 2023 r. może wprowadzać zmiany w złożonej deklaracji. 

Po tym terminie  nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru 

przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych ) 

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu zdający przedkłada  

dyrektorowi szkoły  razem z deklaracją wstępną (do 30 września 2022 r.) lub z deklaracją ostateczną 

(do 7 lutego 2023 r.) 

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.  

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.  Dyrektor szkoły przekazuje uczniom  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 przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 

 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.  

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  

 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

9) z zaburzeniem widzenia barw.  

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków 

przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:  

 1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  



2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne 

lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym  

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  

4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza  

5) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się  

6) 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 c) uczniów – obywateli Ukrainy oraz absolwentów – obywateli Ukrainy. 

Laureat i finaliści olimpiad przedmiotowych. 

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad są zwolnieni z egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez 

niego tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają 

dyrektorowi szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady na podstawie 

którego dyrektor 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. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian zdający składa do dyrektora 

szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2023 r. 

Unieważnienie egzaminu. 

W przypadku:   

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta  

2) wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w 

komunikacie o przyborach  

3) zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym zdającym – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 

absolwentowi egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej.  

Wgląd do prac. 

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. 

 

 



Warunki zdania egzaminu. 

Absolwent zdał egzamin maturalny , jeśli:  

1) z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co 

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz  

2) przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego 

W 2023 r. absolwent, który skorzystał z uprawnień wynikających z posiadania dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika zdał egzamin 

maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej 

otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 

Opłaty za egzamin. 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym 

poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:  

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego 

przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla 

 2) 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 przedmiotu dodatkowego, 

zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta 

stanowi dochód budżetu państwa. 

Należy zwrócić uwagę zdających na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru 

przedmiotów egzaminacyjnych, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim w 

danym roku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci 

przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w latach kolejnych. 

Wszystkie informacje dotyczące matury oraz stosowne formularze można znaleźć na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE 

GŁÓWNYM 

 

Część ustna egzaminu maturalnego     10 maj -23 maj 2023 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Maj Godzina 9.00 Godzina 14.00 

4 maja Język polski   -pp  

5 maja Język angielski   -pp Język francuski  -pp 

Język hiszpański -pp 

Język niemiecki -pp 

Język rosyjski  -pp 

8 maja Matematyka   -pp Język hiszpański -pr 

9 maja Język angielski   -pr 

Język angielski   -dj 

Filozofia -pr 

10 maja Wiedza o społeczeństwie  -pr Język niemiecki -pr 

11 maja Biologia  -pr Język rosyjski  -pr 

12 maja Matematyka  -pr Język francuski -pr 

15 maja Chemia - pr Historia muzyki -pr 

16 maja Geografia  -pr  

17 maja Język polski -pr  

18 maja Historia  -pr  

19 maja Fizyka  -pr Historia sztuki -pr 

22 maja Informatyka  -pr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE 

DODATKOWYM 

 

Część ustna egzaminu maturalnego     5-7 czerwiec 2023 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Czerwiec Godzina 9.00 Godzina 14.00 

1 czerwca Język polski   -pp  

2 czerwca Matematyka   -pp Matematyka  -pr 

5 czerwca Język angielski   -pp 

Język francuski  -pp 

Język hiszpański  -pp 

Język niemiecki  -pp 

Język rosyjski  -pp 

Filozofia -pr 

6 czerwca Biologia   -pr Język angielski -pr 

7 czerwca Wiedza o społeczeństwie  -pr Język francuski -pr 

12 czerwca Chemia -pr Język niemiecki  -pr 

13 czerwca Historia  -pr Historia sztuki -pr 

14 czerwca Geografia - pr Język rosyjski -pr 

15 czerwca Fizyka  -pr Język hiszpański  -pr 

16 czerwca Informatyka-pr Język polski  -pr 

 

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE 

POPRAWKOWYM 

 

Część ustna egzaminu maturalnego     21 sierpnia 2023 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego     22 sierpnia 2023   godzina 09.00 

 

 

 

 



 

MATERIAŁY   I   PRZYBORY   POMOCNICZE 

 

 

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze 

Biologia Linijka, kalkulator prosty 

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin 

maturalny z biologii, chemii i fizyki. 

Chemia Linijka, kalkulator prosty 

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin 

maturalny z biologii, chemii i fizyki. 

Fizyka Linijka, kalkulator prosty 

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin 

maturalny z biologii, chemii i fizyki. 

Geografia Linijka, kalkulator prosty, lupa 

Historia lupa 

Historia sztuki lupa 

Informatyka Kalkulator prosty 

Język polski Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny 

Matematyka Linijka, cyrkiel, kalkulator prosty 

Wybrane wzory matematyczne 

Wiedza o społeczeństwie Kalkulator prosty 

 

Wybrane wzory i słowniki zapewnia szkoła.  

Pozostałe przybory każdy zdający przynosi własne. 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis z czarnym 

tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Niedozwolone jest korzystanie                                   

z długopisów zmazywalnych. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać- zdający wykonują 

długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

 


