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Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023 
 

 

Temat Termin Dokumentacja* 

Odebranie w szkole loginu i hasła dostępu do systemu 
informatycznego, w którym można złożyć deklarację 
przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci 
elektronicznej 

do 25 września  
2022 r. 

 

Złożenie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej oraz 
dokumentacji uprawniającej do dostosowania 
warunków lub formy egzaminu maturalnego  

do 30 września  
2022 r. 

Deklaracja –  załącznik 1a 
Dokumentacja 
uprawniająca  

do dostosowania 
warunków lub formy 

egzaminu maturalnego 

Nanoszenie zmian w deklaracjach – deklaracja 
ostateczna  

do 7 lutego  
2023 r. 

 
Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do 
dostosowania warunków egzaminu maturalnego  

Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych  
w deklaracji. Przekazanie zweryfikowanych 
potwierdzeń do szkoły  

Złożenie oświadczenia o korzystaniu albo 
niekorzystaniu z przyznanych dostosowań warunków 
lub formy egzaminu maturalnego 

do 15 lutego  
2023 r. 

Informacja  
o dostosowaniach 

warunków lub formy 
egzaminu maturalnego – 

załącznik 4b 

Złożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę 
wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu  
w przypadku uzyskania tytułu laureata lub finalisty  
z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji  

do 20 kwietnia  
2023 r. 

Wniosek zdającego  
o wprowadzenie zmian 
w deklaracji w związku 

z uzyskaniem tytułu 
finalisty/laureata 

olimpiady –  
załącznik 5b 

Złożenie do dyrektora szkoły pisemnej informacji  
o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu 
dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych na 
poziomie rozszerzonym, w przypadku uzyskania 
dokumentów uprawniających do uzyskania dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu 
zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie 
technika 
 

do 20 kwietnia  
2023 r. 

Informacja o rezygnacji 
z przystąpienia do 

egzaminu maturalnego 
z przedmiotu 

dodatkowego –   
załącznik 5c 

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych  
28 kwietnia  

2023 r. 
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Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie 
głównym  

4 – 23 maja  
2023 r. 

 

Egzamin maturalny w części ustnej w terminie 
głównym 

10 – 23 maja  
2023 r. 

 

Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu 
maturalnego w terminie dodatkowym 

nie później  
niż w dniu, w którym 
odbywa się egzamin  
z danego przedmiotu 

Wniosek o przystąpienie 
do egzaminu maturalnego  
w terminie dodatkowym 

– załącznik 6 

Ogłoszenie informacji na stronie internetowej OKE  
w Krakowie o miejscu przeprowadzenia egzaminu 
maturalnego w terminie dodatkowym 

ostatni tydzień maja  

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie 
dodatkowym  

1 – 19 czerwca 
2023 r. 

 

Egzamin maturalny w części ustnej w terminie 
dodatkowym 

5 – 7 czerwca 
2023 r. 

 

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji 
o wynikach egzaminu 

7 lipca 
 2023 r. 

 

Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia 
o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego 

do 14 lipca 
2023 r. 

Oświadczenie o 
zamiarze przystąpienia 

do egzaminu 
maturalnego z danego 
przedmiotu w terminie 

poprawkowym –  
załącznik 7 

Ogłoszenie informacji na stronie internetowej OKE  
w Krakowie o miejscu przeprowadzenia egzaminu 
maturalnego w terminie poprawkowym 

do 10 sierpnia 
2023 r. 

 

Egzamin maturalny w części ustnej w terminie 
poprawkowym 

21 sierpnia 
2023 r. 

 

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie 
poprawkowym 

22 sierpnia 
2023 r. 

 

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji 
o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej 

8 września 
2023 r. 

 

 

* Deklaracje oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej www.oke.krakow.pl 

w zakładce: Dla uczniów i absolwentów 


