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Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

EGZAMIN 
MATURALNY

EGZAMINY 
OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ USTNA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

CZĘŚĆ PISEMNA

JĘZYK POLSKI P.P.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY P.P.
MATEMATYKA P.P.

WYBRANY PRZEDMIOT NA P.R.

EGZAMINY 
DODATKOWE 



EGZAMINY 
OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

Język polski
– nie określa się poziomu

Język obcy nowożytny
– nie określa się poziomu

Język polski
– na poziomie podstawowym

Język obcy nowożytny
– na poziomie podstawowym

Matematyka 
– na poziomie podstawowym

Wybrany przedmiot
- na poziome rozszerzonym 



EGZAMINY  DODATKOWE

Egzaminy dodatkowe od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym

1) biologia
2) chemia
3) filozofia
4) fizyka
5) geografia
6) historia
7) historia muzyki
8) historia sztuki
9) informatyka
10) język łaciński i kultura antyczna
11) język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
12) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski,
niemiecki, ukraiński)
13) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
14) język polski
15) język regionalny (język kaszubski)
16) matematyka
17) wiedza o społeczeństwie



Warunek zdania egzaminu maturalnego w 
roku 2023 oraz 2024

Egzaminy obowiązkowe

Część ustna

1)język polski –bez określania poziomu (próg 30%)

2)język obcy nowożytny –bez określania poziomu (próg 30%)

Część pisemna

1)język polski –poziom podstawowy (próg 30%)

2)matematyka –poziom podstawowy (próg 30%)

3)język obcy nowożytny –poziom podstawowy (próg 30%)

4)wybrany przedmiot dodatkowy –poziom rozszerzony (bez 
progu)



Język polski –część ustna

1)Egzamin obowiązkowy. 

2)Czas trwania: 30 minut, w tym:

a)15 minut –przygotowanie do odpowiedzi

b)15 minut –wypowiedzi monologowe i 
rozmowa z zespołem przedmiotowym.

3)Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 30



Język polski –część ustna

Zestaw zadań egzaminacyjnych.
Zdający losuje zestaw składający się z dwóch 
zadań:
a)zadanie 1.(z puli zadań jawnych) zawiera 
zagadnienie sprawdzające znajomość treści i 
problematyki lektury obowiązkowej. Zadania 
jawne są publikowane na stronie CKE.
b)zadanie 2.dotyczy zagadnienia związanego z 
literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; 
zdający omawia je na podstawie dołączonego do 
polecenia materiału w postaci tekstu literackiego 
lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.



Język polski p.p. część pisemna

Czas trwania: 240 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 
punktów, w tym:
a)część 1.:Język polski w użyciu (czytanie ze 
zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i 
posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka 
syntetyzująca) –10 pkt (ok. 5–7 zadań –głównie 
otwartych –opartych na dwóch tekstach)
b)część 2.:Test historycznoliteracki(znajomość 
problematyki lektur obowiązkowych) –15 pkt (ok. 6–15 
zadań –głównie otwartych, w większości opartych na 
zawartych w arkuszu krótkich tekstach)
c)część 3.:Wypracowanie –35 pkt.



Matematyka –poziom podstawowy

Czas trwania: 180 minut.
Przeprowadzany na podstawie wymagań 
egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres 
wymagań podstawy programowej (np. ograniczenie 
liczby zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego), 
brak zadania na dowód geometryczny, usunięcie 
wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, 
ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów, 
ograniczenie wymagań ze stereometrii, m.in. całkowite 
usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych).
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 46 
punktów, w tym: 29 pkt –zadania zamknięte; 17 pkt –
zadania otwarte.



Język obcy nowożytny –p. p. część pisemna

Czas trwania: 120 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać 
maksymalnie 60 punktów, 

w tym: 32–38 pkt –zadania zamknięte; 

28–22 pkt –zadania otwarte. Długość 
wypowiedzi w zadaniu sprawdzającym 
tworzenie wypowiedzi pisemnej (e-mail, wpis 
na forum, wpis na blogu): 80–130 wyrazów.



Język obcy nowożytny -część ustna (bez 
określania poziomu)

Każdy zdający musi do niej przystąpić i uzyskać 
minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.



Przedmioty dodatkowe –poziom rozszerzony

Obowiązek przystąpienia do egzaminu z 
jednego przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym; bez progu zaliczenia. 

Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z 
jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych 
–od 2025 r.



Ważne  terminy
Deklaracja wstępna
Należy złożyć do 30 września 2022 r.
Deklaracja ostateczna
Należy złożyć do 7 lutego 2023 r.
Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do 
egzaminu maturalnego w 2023 r. w postaci papierowej 
albo w postaci elektronicznej. Zdający składa 
deklarację tylko w jednej z tych postaci.
Deklarację w postaci elektronicznej zdający może 
wypełnić i złożyć w systemie (ZIU) na stronie 
internetowej: www.wyniki.edu.pl. Login i hasło 
uczniowie ostatnich klas otrzymają od dyrektora 
szkoły.

http://www.wyniki.edu.pl/


Terminy matury 2023
DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00

4 maja 2023
(czwartek)

Język polski – pp* -

5 maja 2023
(piątek)

język angielski – pp

język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp

8 maja 2023
(poniedziałek)

matematyka – pp
język hiszpański – pr* 
język hiszpański – dj*

9 maja 2023
(wtorek)

język angielski – pr
język angielski – dj

filozofia – pr

10 maja 2023
(środa)

wiedza o 
społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

11 maja 2023
(czwartek)

biologia – pr
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

12 maja 2023
(piątek)

matematyka – pr
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

15 maja 2023
(poniedziałek)

chemia – pr historia muzyki – pr

16 maja 2023
(wtorek)

geografia – pr
języki mniejszości 
narodowych – pp

17 maja 2023
(środa)

język polski – pr
języki mniejszości 
narodowych – pr

18 maja 2023
(czwartek)

historia – pr
język włoski – pr 
język włoski – dj

19 maja 2023
(piatek)

fizyka – pr historia sztuki – pr

22 maja 2023
(poniedziałek)

informatyka – pr

język kaszubski – pr j
język łemkowski – pr

język łaciński i kultura 
antyczna – pr



Część ustna egzaminu maturalnego (termin główny)

10-23 maja

język polski 

języki mniejszości 
narodowych

języki obce nowożytne 
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest 
przeprowadzany w 
szkołach według

harmonogramów 
ustalonych przez 
przewodniczących 

zespołów
egzaminacyjnych.



Dostosowania na egzaminie 
maturalnym

 1. Dostosowanie form egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu 
odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego 
polega między innymi na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego
2) zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
maturalnego.
5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania
egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy,
uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela
wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio
z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania
właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych.



Dostosowania na egzaminie 
maturalnym

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie 
formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, 
to:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym
3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
5) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się

Dokumenty należy dostarczyć do 30 września.



„Matura próbna” z CKE

Od 28 do 30 września 2022 r. szkoła 
przeprowadzi test diagnostyczny w zakresie 
poziomu przygotowania uczniów do 
egzaminu maturalnego (tzw.egzamin próbny) 
z przedmiotów obowiązkowych (język polski, 
matematyka, języka angielski, 

język francuski, język hiszpański,

język niemiecki, język rosyjski) na poziomie 
podstawowym. 



„Matura próbna” z CKE

Od 12 do 22 grudnia 2022 r. szkoła  
przeprowadzi test  diagnostyczny w zakresie 
poziomu przygotowania uczniów do egzaminu 
maturalnego (tzw.egzamin próbny) ze 
wszystkich przedmiotów na wszystkich 
poziomach.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania 
próbnej matury zostanie udostępniony w 
listopadzie 2022 r.



Dziękuję za uwagę


