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Informacja do poprawnego wypełnienia deklaracji 
 

1. Zmiany w zasadach przystępowania do egzaminu maturalnego w 2023 r. 
 

1. W 2023 r. przywrócony został obowiązek przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych. 
Dotyczy to zarówno egzaminu maturalnego w Formule 2015, jak i egzaminu w Formule 2023. 

2. Osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, kiedy część ustna nie była przeprowadzana, i nie 
zdały egzaminu maturalnego, w 2023 r. mają obowiązek przystąpić również do części ustnej egzaminu maturalnego 
z przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy nowożytny), nawet jeżeli takiego obowiązku nie miały, kiedy 
przystępowały do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 

3. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy w 2023 r. przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2023, mają 
obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym 
w części pisemnej. 

 
2. Część D: Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych 
 

1. Jeżeli w 2023 r. przystępujesz do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, musisz przystąpić do: 
1) części ustnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (bez określania poziomu) 
b) języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu; możesz wybrać jeden spośród następujących języków: angielski, 

francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) 
2) części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego na poziomie podstawowym 
b) matematyki na poziomie podstawowym 
c) języka obcego na poziomie podstawowym (tego samego, co w części ustnej) 
d) wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – poziomie 

rozszerzonym albo dwujęzycznym. 
2. Jeżeli jesteś uczniem szkoły albo oddziału z nauczaniem języka mniejszości narodowej – masz obowiązek również przystąpić do 

egzaminu z języka tej mniejszości w części ustnej (bez określania poziomu) oraz w części pisemnej (na poziomie podstawowym). 
3. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musisz z wszystkich przedmiotów, o których mowa w pkt 2.1.1a, b, 2.1.2a, b, c oraz 2.2, 

uzyskać minimum 30% punktów możliwych do zdobycia oraz przystąpić do egzaminu, o którym mowa w pkt 2.1.2d. 
4. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych i uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości, możesz 

w 2023 r. ponownie przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu (jednego lub więcej), jeżeli chcesz podwyższyć uzyskany 
wcześniej wynik. 

5. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych, ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, 
możesz w 2023 r. przystąpić do egzaminu z tych przedmiotów, z których nie zdałeś(-łaś) egzaminu w latach ubiegłych. Jeżeli od 
pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego minęło 5 lat – musisz przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym 
zakresie. 

6. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych, ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, 
w 2023 r. musisz również przystąpić do części ustnej egzaminu z przedmiotów obowiązkowych, nawet jeżeli część ustna 
egzaminu nie była przeprowadzana, kiedy przystępowałeś(-łaś) do egzaminu po raz pierwszy (w latach 2020–2022), i zdać 
egzamin z tych przedmiotów. Jeżeli w takiej sytuacji nie zadeklarujesz przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej 
lub nie zdasz egzaminu z tych przedmiotów – nie będziesz mógł(mogła) otrzymać świadectwa, nawet jeżeli zdasz egzamin 
z przedmiotu w części pisemnej, którego nie zdałeś(-łaś) w latach ubiegłych. 

7. Jeżeli do egzaminu z któregoś przedmiotu obowiązkowego będziesz przystępować po raz trzeci lub kolejny (czwarty, piąty itd.) – 
musisz za egzamin z tego przedmiotu wnieść opłatę. 

 
3. Części E i F: Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych 
 

1. W poniższej tabeli przedstawiono przedmioty dodatkowe, z których możesz zdawać egzamin maturalny. 
2. Katalog przedmiotów do wyboru dotyczy obu formuł egzaminu maturalnego, tj. egzaminu w Formule 2015 oraz egzaminu 

w Formule 2023. 
3. W deklaracji (pytanie E2) możesz wskazać maksymalnie sześć przedmiotów, w tym jeden przedmiot musisz wskazać 

obowiązkowo. 
4. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy w 2023 r. przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2023, mają 

obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym 
w części pisemnej. 

5. Absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w 2021 r., kiedy przystąpienie do części pisemnej egzaminu 
z przedmiotu dodatkowego nie było obowiązkowe, i nie zdały egzaminu maturalnego, w 2023 r. mają obowiązek przystąpić 
również do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego, nawet jeżeli takiego obowiązku nie miały, kiedy przystępowały 
do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 

 

Przedmioty zdawane jako dodatkowe na egzaminie maturalnym 
Poziom 

w części ustnej w części pisemnej 
1. język polski – rozszerzony 
2. język mniejszości narodowej (ten sam, który był zdawany jako 

przedmiot obowiązkowy) 
– rozszerzony 

3. a) język mniejszości narodowej (dla absolwentów, dla których 
egzamin z tego języka nie jest obowiązkowy) (1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo 

(2) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym  
     i w części ustnej bez określania poziomu 

 b) język mniejszości etnicznej 
 c) język regionalny 

4. język obcy nowożytny (ten sam, który był zdawany jako 
przedmiot obowiązkowy) 

(1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo 
(2) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym, albo 
(3) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym  
     i w części ustnej na poziomie dwujęzycznym 
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5. język obcy nowożytny (inny niż zdawany jako przedmiot 
obowiązkowy) 

(1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo 
(2) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym, albo 
(3) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym  
     i w części ustnej bez określania poziomu, albo 
(4) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym  
     i w części ustnej na poziomie dwujęzycznym 

6. matematyka – 

rozszerzony 

7. biologia – 
8. chemia – 
9. filozofia – 
10. fizyka – 
11. geografia – 
12. historia – 
13. historia muzyki – 
14. historia sztuki – 
15. informatyka – 
16. język łaciński i kultura antyczna – 
17. wiedza o społeczeństwie – 

 

4. Opłata za egzamin maturalny 
 
I. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy: 

1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu 
dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok) 
a) Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 

podstawowym po raz pierwszy w 2020 r. – najpierw w maju, a następnie w sesji poprawkowej w sierpniu, za 
każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2021 r. pan Kowalski nie 
przystępował do egzaminu. W 2022 r. pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w maju) i poprawkowym (w sierpniu), ponownie nie osiągając 
wymaganego progu 30%. W 2023 r. pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu 
z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł. 

b) Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot 
dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie 
podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2023 r. pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale 
na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie 
podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym 
przystępuje po raz pierwszy. 

2. w latach ubiegłych (2005–2022) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu 
dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). 
a) Przykład 3.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na 

poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2023 r. chce przystąpić do 
tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł. 

b) Przykład 4.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na 
poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2023 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na 
poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten 
egzamin. 

II. 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. 

III. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany 
przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin 
maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

IV. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości 
prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną. 

V. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do 
egzaminu. 

VI. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 
7 marca 2023 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa 
deklarację. 

VII. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu 
z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie 
przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2023 r., 
jednakże nie później niż do 31 marca 2023 r. 


