
 
 
 
 
 

Rodzaj dokumentu: 

Komunikat dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej 
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie 

egzaminie 
ty i egzaminie 

maturalnym w 2023 roku 

Egzamin: 

 

Egzamin maturalny w 
 oraz w   

Przedmiot: Wszystkie przedmioty 

Termin egzaminu: 

: 

  maj 2023 r. 

Termin dodatkowy  maj i czerwiec 2023 r. 
 

Egzamin maturalny: 

 maj 2023 r. 

Termin dodatkowy  czerwiec 2023 r. 

Termin poprawkowy  3 r. 

Data publikacji 
dokumentu: 

19 sierpnia 2022 r. 
Aktualizacja 1.:  2022 r. (w zakresie 
linijki na egzaminie maturalnym w Formule 2023 z fizyki) 
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EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2015

1. powinien
z czarnym tuszem (atramentem)
(odpowiedzi).6 Rysunki Nie 

.

2. egzaminacyjnych:

Przedmiot
pomocnicze / fakultatywnie

Zapewnia*

biologia

linijka fakultatywnie

kalkulator prosty**

fizykochemiczne na egzamin
maturalny z biologii, chemii 
i fizyki

chemia

linijka fakultatywnie

kalkulator prosty**

fizykochemiczne na egzamin
maturalny z biologii, chemii 
i fizyki

fizyka

linijka fakultatywnie

kalkulator prosty**

fizykochemiczne na egzamin
maturalny z biologii, chemii 
i fizyki
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geografia 

linijka   

kalkulator prosty**   

lupa fakultatywnie  

historia lupa fakultatywnie  

historia sztuki lupa fakultatywnie  

historia muzyki 

odtwarzacz 
z kompletem zapasowych 
baterii i  

  

lupa fakultatywnie  

informatyka kalkulator prosty**   

 poprawnej polszczyzny  nie 
 

  

 
- albo 

 
 

  

 
- albo 

 
 

  

 
- albo 

 
 

  

 
kaszubskiego  
na 25  

  

 -
 -polski 

  

  

i kultura 
antyczna 

-polski  dla 

historyczny  
 

  

matematyka 

linijka   

cyrkiel   

kalkulator prosty**   

Wybrane wzory matematyczne 
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wiedza 
o

kalkulator prosty** fakultatywnie

* dane przybory 
i

** Kalkulator prosty 

3. Z 

Uprawnieni do 
dostosowania

Przybory i mater
/ fakultatywnie

Zapewnia*

osoby 
bliskoznacznych 

osoby w

osoby 
niewidome 
i

specjalistyczne (odpowiednie do 
ustalonego dla danego 

przeprowadzania egzaminu)

osoby 
fakultatywnie

osoby, 
o
w art. 165 ust. 2 
ustawy z dnia 
14 grudnia 
2016 r. Prawo

7

(cudzoziemcy)

polski) w wersji papierowej lub 
elektronicznej (z egzaminu 
z

regionalnego)

fakultatywnie

wszyscy 
uprawnieni do 
dostosowania

komputer lub komputer ze 
specjalistycznym oprogramowaniem, 

przyznane
* informuje
i

4.
z
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5. W przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
w  COVID-  
prawnych   
np. . 

 
 
 
 
 


