


Plan spotkania (ok. 1,5 godz.)

2

Egzamin maturalny 
w 2023 r.

Formuła 2015 

Formuła 2023

1

Jaki będzie ten egzamin?

Pytania
2

Harmonogramy, 
komunikaty i informacje

najważniejsze zmiany, 
ustalanie dostosowań, 

3

Wprowadzanie danych 
do SIOEO

aktualizacje, import z SIO, 
deklaracje, potwierdzanie 
danych

4



Egzamin maturalny w 2023 roku

3



Arkusz egzaminacyjny

4

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)



Wzory

5

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)



Płyty

6

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)



Przeprowadzanie egzaminu maturalnego

7

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. 
zm., tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2112, Dz.U. z 2019 r. 
poz. 626, Dz.U. z 2021 r. poz. 1427, Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1625)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu 
maturalnego (Dz.U. poz. 1644)

Informacja o sposobie organizacji 

i przeprowadzania egzaminu maturalnego 

w 2023 r.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_

OD_2023/komunikaty/2023/20220919%20EM%2020

23%20Informacja%20P2.pdf

Informacja o sposobie organizacji 

i przeprowadzania egzaminu maturalnego 

w 2023 r.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_

OD_2023/komunikaty/2023/20220919%20EM%20202

3%20Informacja%20P2.pdf

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002223
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002112
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000626
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001427
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001625


Zakres merytoryczny egzaminu

Przeprowadzany na podstawie wymagań  

egzaminacyjnych  obowiązujących również

w roku 2021 i 2022 (+ część ustna):

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000169801.pdf

Przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000124601.pdf

Aneksy do Informatorów o egzaminie 

maturalnym na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-

nowej-formule/informatory/

Aneksy do Informatorów o egzaminie 

maturalnym na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-

maturalny-w-formule-2023/informatory/

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000169801.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000124601.pdf
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/


Podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne

Treści realizowane w szkole Treści wymagane na egzaminie

2023 Wymagania określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły ponadpodstawowej

Wymagania egzaminacyjne 
zamieszczone w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 
czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1246) i 
w aneksach do Informatorów

2024 Wymagania określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły ponadpodstawowej

Wymagania egzaminacyjne 
zamieszczone w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 
czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1246) i 
w aneksach do Informatorów

2025 
i kolejne

Wymagania określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły ponadpodstawowej

Wymagania określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły ponadpodstawowej



Harmonogram wdrażania egzaminu maturalnego w formule 2023 
dla kolejnych grup zdających 

Grupa zdających 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Absolwenci 4-letniego LO EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23

Absolwenci 5-letniego technikum EM15 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23

Absolwenci 3-letniego LO (z lat 2005‒2022) EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM23 EM23 EM23

Absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006‒2023) EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM23 EM23

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia 

(po gimnazjum + BS I) EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM23

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia 

(po 8-letniej SP + BS I) EM15 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23

Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej 

(sprzed 2005 r.) EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23

Osoby, które ukończyły LO na podstawie 

egzaminów eksternistycznych EM15 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23

Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą 

(bez uprawnień na studia) EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23
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Język polski – poziom podstawowy

14









18

Matematyka – poziom podstawowy



Język obcy nowożytny – poziom podstawowy

19
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Przedmioty dodatkowe– poziom rozszerzony







Chemia i fizyka na poziomie rozszerzonym

23

FORMUŁA OD 2015 FORMUŁA OD ROKU 2023

180 180

60 punktów 60 punktów

rozbudowane dane,
inny sposób 

prezentacji danych, 
zmiana szaty 

graficznej,
kolorowe tabele np. 

wskaźników kwasowo-
zasadowych

kalkulator prosty i linijka kalkulator naukowy i linijka

czas

liczba punktów

tablice

przybory pomocnicze



Przedmioty dodatkowe

24

wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym 
zrezygnowano z wypracowania na rzecz dwóch dłuższych wypowiedzi pisemnych, w tym wypowiedzi w formie pisma 
formalnego (np. zażalenia, pozwu, apelacji, odwołania, skargi) na podstawie różnych materiałów źródłowych

historia na poziomie rozszerzonym
wprowadzono nowe zasady oceniania wypracowania, 
zmniejszono minimalną liczbę wyrazów w wypracowaniu: 300 (zamiast 500)

przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, geografia na poziomie rozszerzonym) 
zwiększono udział zadań w wiązkach, tj. zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie 
wspólnego materiału źródłowego (tekstów, wykresów, tabel itd.)

informatyka na poziomie rozszerzonym
egzamin będzie przeprowadzany w jednej części (nie tak jak obecnie – w dwóch)

filozofia na poziomie rozszerzonym
zmniejszono minimalną liczbę wyrazów w wypracowaniu: 300 (zamiast 400)

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)



Jaka formuła obowiązuje zdających?

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego
technikum (Formuła 2015)

zdający historia

uczeń, który ukończy szkołę 
w roku szkolnym 2022/2023

uczeń 4-letniego technikum

uczeń szkoły artystycznej

absolwent wszystkich 
typów szkół z lat 2005-2022

przystępuje do matury po raz pierwszy

przystępował i uzyskał świadectwo

przystępował, ale nie uzyskał świadectwa

absolwent 
ponadpodstawowej szkoły 

średniej sprzed 2005 r.

przystępował do matury w latach 2018-2022, 
ale nie uzyskał świadectwa

osoba, która ukończyła 
szkołę za granicą 
(bez uprawnienia 

studiowania w Polsce)

przystępowała, ale nie uzyskała świadectwa

ekstern

przystępuje do matury po raz pierwszy

przystępował, ale nie uzyskał świadectwa

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

25

zdający historia

uczeń, który ukończy szkołę 
w roku szkolnym 2022/2023

uczeń 4-letniego LO

absolwent 
ponadpodstawowej szkoły 

średniej sprzed 2005 r.

przystępuje do matury po raz pierwszy

przystępował do matury w latach 2005-2017, ale nie 
uzyskał świadectwa

ze świadectwem dojrzałości sprzed 2005 r. 
przystępuje po raz pierwszy lub kolejny

osoba, która ukończyła 
szkołę za granicą 
(bez uprawnienia 

studiowania w Polsce)

przystępuje do matury po raz pierwszy

uczeń szkoły lub oddziału 
dwujęzycznego

przystępuje obowiązkowo do części pisemnej 
egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 

na poziomie dwujęzycznym. Może to być dowolny 
język obcy nowożytny. Nie musi to być język obcy 

nowożytny, który był drugim językiem nauczania w 
szkole lub oddziale, do którego uczęszczał. Nie musi 

dobierać kolejnego przedmiotu dodatkowego





MATURA 
JAKI BĘDZIE 
TEN EGZAMIN?
Pytania.

27



Dlaczego 
została 
zmieniona 
formuła 
egzaminu 
maturalnego?

Jest to konsekwencja zmiany 
podstawy programowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz 
branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 

2018 r. poz. 467, z późn. zm., tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1248, Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1537, Dz.U. z 2022 r. poz. 622)

28



https://www.gov.pl/web/edukacja-i-

nauka/wymagania-egzaminacyjne-obowiazujace-na-

egzaminie-maturalnym-w-roku-2023-i-2024

Jakie 
„ułatwienia” 
będą 
obowiązywały 
w roku 2023 
z powodu 
epidemii?

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-egzaminacyjne-obowiazujace-na-egzaminie-maturalnym-w-roku-2023-i-2024


Czy 
rozszerzenie 
trzeba zdać 
na 30%?

NIE
Próg zostanie 
wprowadzony 

w 2025 r.

30



Jakie są warunki 
uzyskania 
świadectwa 
dojrzałości 
w 2023 i 2024 r.?

część poziom przedmiot status

ustna BOP język polski 30%

ustna BOP
język obcy 
nowożytny*

30%

pisemna PP język polski 30%

pisemna PP
język obcy 
nowożytny*

30%

pisemna PP matematyka 30%

pisemna PR przedmiot dodatkowy bez progu

31

Absolwent posiadający dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym 
na poziomie technika 

nie ma obowiązku przystąpienia.



Czy w 2025 roku 
maturzysta będzie 
wskazywał 
przedmiot 
dodatkowy na 
poziomie 
rozszerzonym, 
który ma zdać na 
30%?

NIE

Z dowolnego przedmiotu 
dodatkowego na 

poziomie rozszerzonym 
będzie musiał uzyskać 

30%.

32



Czy na 
maturze 
w 2023 r. 
absolwenci 
z zeszłego roku  
muszą zdawać 
egzaminy 
ustne?

TAK
NA PODSTAWIE 

WYMAGAŃ 
EGZAMINACYJNYCH

33



Czy 
absolwenci 
zdający starą 
formułę 2015 
zdają nowe
egzaminy 
ustne? 

NIE

Zdają egzaminy ustne 
w dotychczasowej starej 

formule 2015, na 
podstawie 

obowiązujących wymagań 
egzaminacyjnych.

34



Kiedy zostaną 
opublikowane 
pytania jawne 
na egzamin 
ustny z języka 
polskiego?

na 2023 r. na 2024 r.

25 lutego 2022 r. 1 września 2022 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-
w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-

informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-
czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-
w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-

informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-
czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2024-r/

Aneks 2023 zawiera ostateczną 
listę jawnych zadań

35



Czy ujawnione 
zadania ustne 
mogą dotyczyć 
lektur ze szkoły 
podstawowej?

TAK

wybrane bajki Ignacego 
Krasickiego, Dziady cz. 
II i Pan Tadeusz Adama 
Mickiewicza, Balladyna

Juliusza Słowackiego

36



Czy będą 
słowniki na 
egzaminie 
z języka 
polskiego?

NIE
Zdający nie będą 
mogli korzystać 
ze słowników.

37



Czy na poziomie 
rozszerzonym 
zdający może 
się odwołać do 
lektur z poziomu 
podstawowego?

TAK

Na poziomie rozszerzonym 
zdający może odwoływać się do 

lektur z poziomu podstawowego. 
Na poziomie podstawowym 

zdający może się odwoływać do 
lektur obowiązkowych 

z poziomu rozszerzonego.



Czy zdający może 
odwołać się 
do wykreślonej 
lektury?

TAK

Zdający może się 
odwołać do lektury 

z wymagań i/lub 
lektury z podstawy 

programowej.



Kto nie ma 
obowiązku 
przystąpienia 
do egzaminu 
z przedmiotu 
dodatkowego?

40
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 
poziomie technika, albo 

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich 
kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie 
technika, albo 

certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji 
wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji 
zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie 
nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu 
zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika

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



absolwent, który 
pomiędzy dniem 

złożenia deklaracji 
a 20 kwietnia 2023 r.  
uzyskał dokumenty 

uprawniające do 
niezdawania egzaminu 

dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym

może złożyć pisemną 
informację o rezygnacji z 

przystąpienia do 
egzaminu (załącznik. 5c)

nie później niż 
do 20 kwietnia 

2023 r. 

dyrektor szkoły 
niezwłocznie przekazuje 

tę informację do 
dyrektora OKE

jeśli wniósł opłatę –
zostanie ona zwrócona

41

W jaki sposób i do kiedy składają rezygnację z 
przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego?



Kiedy będzie 
matura 
próbna?

42



Harmonogram, komunikaty i informacje

43

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

https://cke.gov.pl/egzamin-
maturalny/egzamin-maturalny-w-

formule-2023/harmonogram-
komunikaty-i-informacje/

https://cke.gov.pl/egzamin-
maturalny/egzamin-maturalny-w-
formule-2015/komunikaty-i-informacje/



Termin egzaminu, czas trwania, wyniki

44

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)



Harmonogram zadań

45



Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.

Należy 
zweryfikować 

deklarację 
złożoną przez 
ucznia, zanim 

dyrektor ją 
przyjmie.

46

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)



Komunikat o dostosowaniach

47

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Tabela 3.1-3.20

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

Tabela 1.1-1.20



Komunikat o dostosowaniach

48

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Tabela 3.18

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

Tabela 1.18



Dostosowania formy egzaminu – odrębne arkusze

49

M/E-200

•zdający z autyzmem, 
w tym z zespołem 
Aspergera

M/E-300

• zdający słabosłyszący

M/E-400

• zdający słabowidzący

• Arial 16 pkt

M/E-600

• zdający niewidomy

• w piśmie Braille’a 
wraz z czarnodrukiem

M/E-660

• zdający niewidomy

• czarnodruk

M/E-700

• zdający niesłyszący

M/E-Q00

• zdający z niepełnosprawnością 
ruchową spowodowaną 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym

M/E-Z

• zdający z zaburzeniem widzenia 
barw

• dostosowany przede wszystkim 
w zakresie kolorowej grafiki

M/E -U-100

• zdający – obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie 
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa

• wyłącznie w arkuszach na poziomie podstawowym – dostosowana w zakresie tłumaczenia poleceń na język 
ukraiński

M/E- np. 240, Q30

• zdający
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi
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do 7 lutego
przyjęcie brakującej 
dokumentacji

zebranie zaświadczeń lekarskich, 
opinii PPP, przeczeń

do 10 lutego
pisemne porozumienie OKE

szczególne dostosowanie, 
niepełnosprawności sprzężone, 
zaburzenie widzenia barw

do 30 września

przyjęcie dokumentacji

zebranie zaświadczeń lekarskich, 
opinii PPP, orzeczeń

do 28 września

zapoznanie z komunikatem

z możliwymi dostosowaniami

do 15 lutego

wpisanie dostosowań

zakończenie wpisywania danych 
egzaminacyjnych 

do 6 marca
przesłanie pocztą 
tradycyjną zał. 3a

złożenie wniosku o przeprowadzeniu egzaminu 
w innym miejscu niż szkoła (np. w domu)

do 15 lutego
odebranie zał. 4b

przyjęcie oświadczeń 
o korzystaniu lub niekorzystaniu 
z dostosowań

Terminy
dotyczące

dostosowań

do 10 lutego

do 10 lutego

przekazanie zał. 4b

poinformowanie zdających
o przyznanych dostosowaniach

do 30 września

przyjęcie dokumentacji

zebranie zaświadczeń lekarskich, 
opinii PPP, orzeczeń



system SIOEO skonfigurowany zgodnie 
z komunikatem o dostosowaniach -
wybranie określonego uprawnienia pozwala 
na wybranie odpowiedniego sposobu 
dostosowania zgodnego z komunikatem 
o dostosowaniach

nowych dyrektorów, nowych pracowników 
obsługujących system zachęcamy do 
zapoznania się z rozdziałem 20. Dodawanie 
dostosowań lub odtworzeniem filmu

Wprowadzanie dostosowań do SIOEO
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https://www.youtube.com/watch?v=dLG8_PGsGn8



Wskaż dostosowania z jednej 
tabeli komunikatu np. 1.19.

Jaka jest diagnoza?

Opinia? Orzeczenie? 
Zaświadczenie lekarskie?

sprawdź rodzaj 
dokumentu

analiza 
dokumentu

wybór 
dostosowań 
z komunikatu

Ustalanie dostosowań



dostosowania zaznaczamy w 
wśród dostosowań nie ma: 

przedłużenia czasu, 
płyty z wydłużonymi przerwami

dyskalkulię oznaczamy odrębnie 
na arkuszu z matematyki

i w dostosowaniach w SIOEO, 
jest oceniana przez specjalny 

zespół krajowy

uczeń posiadający opinię 
o dostosowaniu wymagań 
edukacyjnych bez zapisu 

o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się nie jest 

uprawniony do dostosowań 
w tabeli 1.11 i 3.11

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Tabela 3.1-3.20

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

Tabela 1.1-1.20



Pisemne porozumienie z Dyrektorem OKE w Łodzi
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Pisemne porozumienie z Dyrektorem OKE w Łodzi
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Powołanie zespołów nadzorujących
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egzamin 
pisemny

przewodniczący członek

3 nauczycieli

30

w skład zespołu nie może 
wchodzić 

• nauczyciel  przedmiotu,  
z  którego  jest 
przeprowadzana część 
pisemna egzaminu 
maturalnego

• wychowawca zdających

do 4 kwietnia

• powołanie
zespołów 
nadzorujących oraz 
wyznaczenie ich 
przewodniczących

co najmniej jeden nauczyciel 
jest zatrudniony w: 

• szkole, w której jest 
przeprowadzany egzamin; 
nauczyciel ten pełni funkcję 
przewodniczącego zespołu 

• innej szkole lub w placówce 
(ma innego pracodawcę)

w skład zespołu może 
wchodzić 

• nauczyciel 
wspomagający lub 
specjalista

członek
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• Czy mogę dostosować egzamin po terminie?Pytanie 1.

• Do kiedy mogę wprowadzać dostosowania do SIOEO?Pytanie 2.

• Jakimi zasadami kierować się przy podejmowaniu decyzji o dostosowaniach?Pytanie 3.

• Jak zawrzeć „porozumienie” z dyrektorem OKE?Pytanie 4.

• Który arkusz będzie sprawdzany w przypadku egzaminu z nauczycielem wspomagającym?Pytanie 5.

• Czy uczeń z przyznanym komputerem otrzyma arkusz na płycie/w formie elektronicznej?Pytanie 6.

• Czy można nie przyznawać komputera na egzamin z matematyki i języka obcego?Pytanie 7.
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terminy dostosowań mają 

charakter porządkowy

porozumienie –

wprowadzenie dostosowań 

w SIOEO

dostosowania niemające wpływu 

na zamówienie - zmiana w SIOEO 

możliwa do dnia egzaminu

pisemne porozumienie –

wniosek o szczególne 

dostosowania w SIOEO

dostosowania wyrównują 

szanse nie są przywilejem

komputer nie jest 

równoznaczny z przyznaniem 

elektronicznego arkusza 



• Wprowadzanie danych do systemu SIOEO

• Weryfikacja danych przekazanych do OKE

• Funkcjonalności SIOEO przydatne przy 
organizacji egzaminu

Wprowadzanie danych do SIOEO
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Integracja danych oświatowych
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Harmonogram w SIOEO

61



Upoważnienie pracownika do wprowadzania danych do systemu SIOEO
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Dane podmiotu

• Przy pierwszym logowaniu na nową sesję 
egzaminacyjną lub przy pierwszym
przełączeniu się na nią (jeśli system 
automatycznie nie zalogował użytkownika na 
aktualną sesję) pojawi się okno modalne 
Potwierdzenie aktualności danych 
egzaminacyjnych, w którym należy potwierdzić 
lub zmienić wyświetlone dane.

• Bez potwierdzenia danych egzaminacyjnych w 
tym oknie użytkownik nie będzie miał dostępu 
do większości zakładek systemowych i nie będzie 
w stanie, np. zgłosić zdających w SIOEO.
Jeżeli użytkownik wyłączy okno bez zapisania 
danych należy ponownie zalogować się do  
systemu lub odświeżyć stronę w celu wymuszenia 
na systemie ponownego wyświetlenia okna 
modalnego.
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kto odbierze przesyłkę z materiałami 
egzaminacyjnymi?

na jaki adres zostanie nadana przesyłka 
z materiałami egzaminacyjnymi?



Edycja danych podmiotu
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Przygotowanie danych do wpisania do SIOEO

dane osobowe

deklaracja dostosowania
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https://pomocsio.men.gov.pl/grupowe-zgloszenie-do-egzaminu/
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Import danych osobowych z SIO

67



Dodawanie zdającym numerów w dzienniku

68



Drukowanie loginów i haseł do ZIU (e-deklaracja)
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e-deklaracje opłaty wynik



Korzyści z wdrożenia e-deklaracji dla dyrektora szkoły
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czas

kliknij „Przyjmij”

i

przedmioty zostaną 
zaimportowane do SIOEO

praca

każdy uczeń sam wprowadza 
dane z deklaracji,

nie musi tego robić 
pracownik szkoły

dokumentacja

wydruk jednej strony A4 
zamiast 7-10 stron deklaracji 

papierowej

ryzyko błędu

zdający staje się 
odpowiedzialny 

za przekazane dane



E-deklaracja      www.wyniki.edu.pl
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E-deklaracje - terminarz

do 20 września 2022 r.

•przyjęcie od absolwentów szkoły, którzy planują złożenie deklaracji wstępnej 
przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej, wniosków o nadanie 
loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego, w którym można złożyć deklarację 
w postaci elektronicznej

•login oraz hasło należy przekazać w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku

do 30 września 2022 r. 

•przyjęcie od uczniów lub absolwentów deklaracji wstępnych

•dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

do 15 stycznia 2023 r.

•przyjęcie od absolwentów szkoły, którzy planują złożenie deklaracji ostatecznej 
przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej, wniosków o nadanie 
loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego, w którym można złożyć deklarację 
w postaci elektronicznej

•login oraz hasło należy przekazać w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku

do 7 lutego 2023 r.

•przyjęcie od uczniów lub absolwentów, w tym absolwentów – obywateli Ukrainy, 
deklaracji ostatecznych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i 
form egzaminu maturalnego

•przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form 
egzaminu maturalnego
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do 25 września 2022 r.

•przekazanie uczniom szkoły loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego, 
w którym można złożyć deklarację (wstępną oraz ostateczną) przystąpienia do egzaminu 
maturalnego w postaci elektronicznej

•login oraz hasło należy przekazać w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku

do 30 września 2022 r. 

•przyjęcie od uczniów  deklaracji wstępnych

•dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

•przyjęcie od absolwentów szkoły, którzy planują złożenie deklaracji ostatecznej 
przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej, wniosków o nadanie 
loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego, w którym można złożyć deklarację w 
postaci elektronicznej

•login oraz hasło należy przekazać w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku

do 7 lutego 2023 r.

•przyjęcie od uczniów, w tym  – obywateli Ukrainy, deklaracji ostatecznych oraz 
dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

•przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form 
egzaminu maturalnego

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego

technikum (Formuła 2015)

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)



E-deklaracja - monitorowanie danych z e-deklaracji
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OKE Formuła 2015 Formuła 2023
Formuła 2015 dla obywateli 

Ukrainy
Formuła 2023 dla obywateli 

Ukrainy
Razem

OKE Łódź 4668 8977 3 8 13656



E-deklaracja - przyjmowanie e-deklaracji przez dyrektorów w SIOEO
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E-deklaracja - składanie e-deklaracji przez absolwentów
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Dodawanie deklaracji papierowych
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Dodawanie danych kontaktowych i adresowych zdającego… jeśli nie 
korzystamy z e-deklaracji 
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Dodawanie deklaracji… jeśli nie korzystamy z e-deklaracji 
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Dodawanie deklaracji… jeśli nie korzystamy z e-deklaracji 
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Dodawanie deklaracji… jeśli nie korzystamy z e-deklaracji 
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Przyjęta

przycisk
Przyjmij e-deklarację

będzie aktywny od 1 listopada 2022 r.
dane zostały zapisane w SIOEO

tylko dyrektor szkoły może edytować 
deklarację

Złożona

do czasu przyjęcia jej przez dyrektora szkoły w systemie SIOEO zdający mogą samodzielnie edytować e-deklarację

Przyjmowanie e-deklaracji



Przyjmowanie e-deklaracji absolwenta
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Dodawanie dostosowań
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Dodawanie dostosowań
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Dodawanie dostosowań
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W przypadku, gdy zdający ma mieć dostosowaną jedynie 
formę egzaminu, czyli typ arkusza bez dodatkowych 
sposobów dostosowań należy odznaczyć kwadracik
z uprawnieniem na dole i zatwierdzić dostosowanie 

przyciskiem Zapisz. W tej sytuacji zostanie zmieniony 
jedynie typ arkusza w deklaracji.



Weryfikacja danych przekazanych do OKE
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Potwierdzenie zgodności danych w lutym 2023 r.
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Nazwisko: Kowalski
Imię: Jan
Drugie imię Stanisław

Kod zdającego: A07
PESEL: 00000000000
Data urodzenia: 02-02-2002



Zestawienie materiałów egzaminacyjnych
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Harmonogram egzaminów ustnych
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Prognoza opłat

90



Prognoza opłat w ZIU

91



Opłaty za kolejne przystąpienia do egzaminu maturalnego
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c

1 i 2 
raz

c

3 i 
kolejne

c

Nieprzystąpienie 
do egzaminu

z przedmiotu 
dodatkowego

c

Bez 
opłat!

c

Opłata 
obowiązuje!

c

Opłata 
w kolejnym roku 
za ten przedmiot!

przemyślane 
złożenie 

deklaracji



Co oznacza „kolejny raz”?
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termin 
główny

kolejny raz oznacza kolejny rok

termin 
dodatkowy

termin 
poprawkowy



Terminy opłat
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koniec przyjmowania opłat
7 marca 2023 r.

na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

nr konta zostanie podany na stronie 1 stycznia 2023 r.
w tytule przelewu należy podać:

imię i nazwisko, PESEL, opłacany przedmiot i poziom



Gdzie przekazać dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny?

95

szkoła  macierzysta

kopia do
oryginał do

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
ul. Praussa 4
94-203 Łódź 

e-mail: oplaty.maturalne@lodz.oke.gov.pl
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nieprzystąpienie 
do egzaminu

rezygnacja z 
egzaminu c

opłata 
nie podlega 
zwrotowi

Uwaga!



Pomoc techniczna w SIOEO 
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Baza wiedzy SIOEO
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Dziękujemy za uwagę.


