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Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym. Część ogólna obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024

W związku z opublikowaniem komunikatu o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących
w roku 2023 i 20241 w Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego
2022/2023. Część ogólna2 wprowadza się następujące zmiany.

A

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy przepisów określonych w Rozdziale 3b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915).
W określonej w tym informatorze formule obowiązuje on:
1) absolwentów liceów ogólnokształcących – od roku szkolnego 2022/2023 oraz
2) absolwentów techników – od roku szkolnego 2023/2024.
Kwestie związane z egzaminem maturalnym określają poniższe akty prawne.
AKT PRAWNY
Ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
(zwana dalej „ustawą”)
(Dz.U. z 2021 poz. 1915)
Rozporządzenie Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie egzaminu maturalnego
(zwane dalej „rozporządzeniem”)
(Dz.U. poz. 482)
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków

REGULOWANE KWESTIE
zasadnicze regulacje dotyczące
przeprowadzania egzaminu maturalnego, m.in.
przedmioty obowiązkowe, warunki zdania
egzaminu maturalnego, unieważnienia, wglądy
katalog przedmiotów dodatkowych i języków
obcych nowożytnych, z których można
przystępować do egzaminu maturalnego;
szczegółowe regulacje organizacyjne
i techniczne dotyczące przeprowadzania
egzaminu maturalnego

wzór świadectwa dojrzałości

(Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.)
W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny z poszczególnych przedmiotów jest przeprowadzany
na podstawie wymagań egzaminacyjnych opublikowanych w ww. komunikacie.
Do informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023 z poszczególnych
przedmiotów opracowano projekty aneksów dostępne na stronie https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/.

1

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-egzaminacyjne-obowiazujace-na-egzaminie-maturalnymw-roku-2023-i-2024
2 Dokument jest dostępny pod adresem:
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/20210324%20Informator%20Cz%C4%
99%C5%9B%C4%87%20og%C3%B3lna%20FIN.pdf
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