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Zdający,	przystępując	do	egzaminu	maturalnego	w	2023	r.,	

zdaje	obowiązkowo:	

1) w	części	ustnej	– egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z	
języka	polskiego,	z	języka	obcego	nowożytnego wybranego spośród 
języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego i włoskiego  

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

a)	język	polskib)	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.  

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. 

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu 
(opinie poradni lub orzeczenia) zdający przedkłada odpowiednio 
dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 
razem z deklaracją wstępną (do	30	września	2022	r.) 

W 2023 r. zdający przystępujący do egzaminu maturalnego w nie	mają	
obowiązku	przystąpienia	do	egzaminu	z jednego przedmiotu 
dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:  

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym 
na poziomie technika albo 2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na 
poziomie technika 



3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty 
kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w 
danym zawodzie nauczanym na poziomie technika 

 

CZĘŚĆ	USTNA	

Sesja	egzaminacyjna	trwa	od	10	do	23	maja	2023	roku	

 

ORGANIZACJA	CZĘŚCI	USTNEJ	EGZAMINU	MATURALNEGO	Z	JĘZYKA	
POLSKIEGO	

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego jest przeprowadzana 
z wykorzystaniem zadań egzaminacyjnych. Treść zadań nie jest jawna. 
Zadanie zawiera tekst literacki lub jego fragment albo inny tekst kultury, w 
tym materiał ikonograficzny, lub jego fragment. 

Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz 
rozmowy z zespołem przedmiotowym. Egzamin sprawdza umiejętność 
tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.  

Wypowiedź monologowa zdającego trwa ok. 10 minut (zdający może 
wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut;  nie może być 
przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
upłynął czas na nią przeznaczony). 

Rozmowa z zespołem przedmiotowym  trwa ok. 5 minut,  może dotyczyć 
zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury dołączonego do 
polecenia oraz treści wypowiedzi zdającego oraz tekstów kultury w niej 
przywołanych. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze 
słowników i innych pomocy. 

 

 

	

 



ORGANIZACJA	CZĘŚCI	USTNEJ	EGZAMINU	MATURALNEGO	Z	JĘZYKA	
OBCEGO	NOWOŻYTNEGO – EGZAMIN BEZ OKREŚLANIA POZIOMU 

 

Każdy zestaw składa się z rozmowy wstępnej (tylko w zestawie dla 
egzaminującego) oraz trzech zadań: 

zadanie 1  – rozmowa z odgrywaniem roli  

zadanie 2. – opis osoby / miejsca / wydarzenia oraz odpowiedzi na trzy 
pytania  

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. 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. 
Zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.  

Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 
minut. Czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas 
przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań. 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 1 polega na przeprowadzeniu 
rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w 
poleceniu role; w zadaniu 2 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.  

______________________________________________________________________________ 

Ważne, by zdający w sposób racjonalny i odpowiedzialnydokonał wyboru 
przedmiotów egzaminacyjnych, ponieważ zadeklarowanie egzaminu i 
niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za 
egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego 
przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym. 

Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części 
pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub 
zespół nadzorujący stwierdzi:  

1) niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego  

2) wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia 
telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niedozwolonych na 
egzaminie, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z 
urządzenia telekomunikacyjnego  

3) zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub 
części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę 
pozostałym zdającym.   

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza 
niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.   

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

Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 
egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych 
punktów. 

Stosowne formularze dotyczące odwołania się od wyników egzaminu 
dostępne są  na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. 



Wyniki	egzaminu	będą	udostępnione		7	lipca	2023	r.	

 

	

	

	


