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Część I
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Podstawy prawne egzaminu maturalnego 

Akt prawny Regulowane kwestie

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty  
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. 
poz. 583 i 1116)

zasadnicze regulacje dotyczące 
przeprowadzania egzaminu maturalnego, 
m.in. przedmioty obowiązkowe, warunki 
zdania egzaminu maturalnego, 
unieważnienia, wglądy 

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

katalog przedmiotów dodatkowych i języków 
obcych nowożytnych, z których można 
przystępować do egzaminu maturalnego; 
szczegółowe regulacje organizacyjne 
i techniczne dotyczące przeprowadzania 
egzaminu maturalnego 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych 
druków (Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.) 

wzór świadectwa dojrzałości 

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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Egzamin maturalny sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania określone 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego  z danego przedmiotu: 
1. dla zakresu podstawowego – w przypadku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym 
2. dla zakresu podstawowego i rozszerzonego – w przypadku egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym 
3. dla oddziałów dwujęzycznych – na poziomie dwujęzycznym (dotyczy wyłącznie egzaminu 

maturalnego z języków obcych nowożytnych). 

W latach 2023-2024 obowiązują 
szczegółowe wymagania 
egzaminacyjne, opublikowane na 
stronie MEiN w lutym 2022, które 
zawężają zakres treści wskazanych 
w podstawie programowej.

Nowy egzamin maturalny dotyczy absolwentów przystępujących do egzaminu
 w liceach od roku szkolnego 2022/2023
 w technikach od roku szkolnego 2023/2024

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU

Struktura egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny jest przeprowadzany 
z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów 
dodatkowych i składa się z części pisemnej 
oraz z części ustnej 
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Przedmioty obowiązkowe
część pisemna część ustna

język polski 
(POZIOM PODSTAWOWY) 

język obcy nowożytny 
(POZIOM PODSTAWOWY) 

matematyka 
(POZIOM PODSTAWOWY)

język mniejszości narodowej 
(POZIOM PODSTAWOWY) 
absolwenci szkół z językiem 
nauczania danej mniejszości 
narodowej

język polski 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) 

język obcy nowożytny 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) 

język mniejszości narodowej 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)
absolwenci szkół z językiem 
nauczania danej mniejszości 
narodowej

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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UWAGA!

Absolwenci szkół / oddziałów dwujęzycznych przystępują obowiązkowo

do części pisemnej egzaminu z języka obcego na poziomie 

dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego). 



Przedmioty dodatkowe

Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części 
pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego 
na poziomie rozszerzonym. 

Część ustna

Wybór spośród: 

• biologia 
• chemia 
• filozofia 
• fizyka 
• geografia 
• historia 
• historia muzyki 
• historia sztuki 
• informatyka 
• język łaciński i kultura antyczna 
• język mniejszości etnicznej 
• język mniejszości narodowej 
• język obcy nowożytny  PR albo DJ
• język polski 
• język regionalny 
• matematyka 
• wiedza o społeczeństwie 

Wybór spośród: 

• język obcy nowożytny 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU ALBO 
POZIOM DWUJĘZYCZNY) 

• język mniejszości etnicznej 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)  
• język mniejszości narodowej 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)  
• język regionalny 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) 

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU

8



Przedmioty obowiązkowe 
na egzaminie maturalnym od 2023 roku

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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Wymagania podstawy programowej

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO PP 
OD 2023 ROKU
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 Podstawa programowa dla szkoły ponadpodstawowej: liceum ogólnokształcącego 

i technikum przywraca chronologiczny układ treści, który pozwala na poznawanie 

utworów literackich w naturalnym porządku, tak jak one powstawały 

z uwzględnieniem różnorodnych kontekstów, w tym kulturowych, historycznych, 

filozoficznych.   

Egzamin maturalny test historycznoliteracki

Kształcenie literackie i kulturowe w liceum ogólnokształcącym oraz technikum 

powinno akcentować egzystencjalne aspekty doświadczenia siebie, innych, świata, 

otwierać ciekawą przestrzeń myślenia i wartościowania poprzez kontakty 

z wartościową literaturą i innymi tekstami kultury. 

Egzamin maturalny część ustna – konieczność zadania jednego 

pytania o własną perspektywę zdającego 



Wymagania podstawy programowej

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO PP 
OD 2023 ROKU
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Integracja kształcenia językowego i literackiego jest warunkiem
koniecznym w realizacji podstawy programowej i stanowi
w dydaktyce istotny element procesu edukacyjnego ucznia.
Pozwala ona nie tylko na bogacenie słownictwa ucznia, rozwój
umiejętności komunikacyjnych, ale także umożliwia mu rozwijanie
umiejętności interpretowania tekstów literackich i nieliterackich.

Egzamin maturalny sprawdza jednocześnie umiejętności 
językowe i literackie



STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO – INFORMATOR

CZĘŚĆ ARKUSZA Liczba zadań
Łączna liczba 

punktów
Udział w wyniku 

sumarycznym

Część 1. 
Język polski w użyciu

6-9 13 19%

Część 2. 
Test historycznoliteracki

12-22 22 31%

Część 3. 
Wypracowanie

1 35 50%

RAZEM 19-32 70 100%

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ: 240 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO PP 
OD 2023 ROKU
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO – 2023 i 2024

CZĘŚĆ ARKUSZA Liczba zadań
Łączna liczba 

punktów
Udział w wyniku 

sumarycznym

Część 1. 
Język polski w użyciu

5-7 10 17%

Część 2. 
Test historycznoliteracki

6-15 15 25%

Część 3. 
Wypracowanie

1 35 58%

RAZEM 12-23 60 100%

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ: 240 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO PP 
OD 2023 ROKU
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CZĘŚĆ USTNA 

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO OD 2023 ROKU
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2023 2024 2025 i późniejsze

Czas 

trwania 

egzaminu

30 minut, w tym: 

15 minut – przygotowanie do odpowiedzi

15 minut – wypowiedzi monologowe i rozmowa

Liczba 

punktów
30 punktów

Zadania na 

egzaminie

Zestaw składający się z dwóch zadań:

Zadanie 1. zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej

Komunikat w sprawie listy jawnych 

zadań w części ustnej egzaminu 

został opublikowany na stronie CKE

UWAGA: 25 lutego 2022 r. ukazał 

się projekt aneksu do Komunikatu, 

w którym wykreślone zostały 

pytania do lektur pominiętych 

w wymaganiach egzaminacyjnych.

Komunikat w sprawie listy jawnych 

zadań zostanie opublikowany na 

stronie CKE do 1 września 2022 r.

UWAGA: Komunikat na 2024 r. 

będzie zawierał pytania jawne 

dotyczące lektur wskazanych  

w wymaganiach egzaminacyjnych.

Komunikat w sprawie listy jawnych 

zadań zostanie opublikowany na 

stronie CKE do 1 września 2023 r.

UWAGA: Komunikat na 2025 r. 

będzie zawierał pytania jawne 

dotyczące lektur wskazanych 

w wymaganiach egzaminacyjnych.

Zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem.



MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

Rodzaj zadań Liczba zadań Łączna liczba 
punktów

Udział w wyniku 
sumarycznym

zamknięte 20–25 25 50%

otwarte 9–15 25 50%

RAZEM 29–40 50* 100%

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ:  180 MIN

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PP 
OD 2023 ROKU
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Przybory i materiały pomocnicze:

 wybrane wzory matematyczne
 linijka
 cyrkiel
 kalkulator prosty

* w latach 2023 i 2024 maksymalna liczba punktów to 46



CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PP 
OD 2023 ROKU
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W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki zadań lub pojedyncze zadania -
mogą one mieć formę zamkniętą lub otwartą.

 Zadania zamknięte (za 1 lub 2 punkty) to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród 
podanych. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zdający będą zaznaczali na karcie odpowiedzi.

 Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.:
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• zadania typu prawda-fałsz• zadania na dobieranie.

• zadania wyboru wielokrotnego



CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PP 
OD 2023 ROKU

 Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się 
m.in.:
 zadania z luką (za 1 lub 2 punkty), wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma 

wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi określającymi własności obiektów matematycznych, w tym 
wykonania lub uzupełniania wykresu, zależności, diagramu, tabeli
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 zadania krótkiej odpowiedzi (za 2 lub 3 punkty), wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego 
zapisania rozwiązania albo zapisania przeprowadzonego rozumowania lub obliczenia zwykle w dwóch lub trzech 
etapach

 zadania rozszerzonej odpowiedzi (za 4 punkty), wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu 
matematycznego i przedstawienia jej realizacji.



JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

CZĘŚCI ARKUSZA 
EGZAMINACYJNEGO

Liczba wiązek zadań Łączna liczba 
punktów

Udział w wyniku 
sumarycznym

Rozumienie ze słuchu 3-4 w tym 1 wiązka 
zadań otwartych

15 25%

Rozumienie tekstów 
pisanych

4-5 w tym 1 wiązka 
zadań otwartych

20 33%

Znajomość środków 
językowych

3-4 w tym 1 wiązka 
zadań otwartych

13 22%

Wypowiedź pisemna - 12 20%

RAZEM 10-13 60 100%

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ:  120 MINUT

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PP 
OD 2023 ROKU
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Liczba punktów za zadania zamknięte 32–38 pkt ; za zadania otwarte 22–28 pkt



EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PP 
OD 2023 ROKU
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 Nowe zadanie otwarte w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, 
np.:

- zdania/tekst z lukami 
- odpowiedzi na pytania 

 Nowe zadanie otwarte w zakresie znajomości środków językowych, np.:
- zadanie z lukami 
- transformacje 
- słowotwórstwo 
- tłumaczenie 
- gramatykalizacja
- set leksykalny

 Długość wypowiedzi pisemnej (e-mail, wpis na forum, wpis na blogu) w pierwszych 
dwóch latach egzaminu (2022/2023 i 2023/2024) 80–130 wyrazów 
(nie, jak określono w Informatorze, 100–150 wyrazów)

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU



EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PP 
OD 2023 ROKU
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 Większa liczba zadań w zakresie rozumienia tekstów pisanych i znajomości środków 
językowych.

 Dłuższe o 5 minut teksty w zakresie rozumienia ze słuchu (łącznie 25 minut).

 Dłuższe teksty i większa ich liczba w  zadaniach w zakresie rozumienia tekstów pisanych 
(około 1200-1450 wyrazów).

 Nowe formy przedstawiania informacji w zadaniach w zakresie rozumienia tekstów 
pisanych. Informacje mogą być przedstawione na diagramach, wykresach, w tabelach.

 Bardziej zróżnicowany zakres tematyczny tekstów. W pierwszych dwóch latach egzaminu 
(2022/2023 i 2023/2024) obowiązuje zakres przedstawiony w aneksie do Informatora.

 Sprawdzanie nowych umiejętności językowych w zakresie rozumienia tekstów pisanych,
np. wyciąganie wniosków, odgadywanie znaczeń, streszczanie, synteza, parafrazowanie, 
sekwencjonowanie informacji, interakcja z różnymi typami tekstów w obrębie jednego 
zadania).

 Wyższe wymagania w porównaniu z egzaminem maturalnym w formule 2015 r.
W pierwszych dwóch latach egzaminu (2022/2023 i 2023/2024) obowiązuje obniżony 
poziom kompetencji językowej przedstawiony w aneksie do Informatora.

Informacje dodatkowe



Przedmioty dodatkowe 
na egzaminie maturalnym od 2023 roku

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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Przedmioty dodatkowe

Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części 
pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego 
na poziomie rozszerzonym. 

Część ustna

Wybór spośród: 

• biologia
• chemia
• filozofia 
• fizyka
• geografia
• historia
• historia muzyki 
• historia sztuki 
• informatyka 
• język łaciński i kultura antyczna 
• język mniejszości etnicznej 
• język mniejszości narodowej 
• język obcy nowożytny  PR albo DJ
• język polski 
• język regionalny 
• matematyka
• wiedza o społeczeństwie 

Wybór spośród: 

• język obcy nowożytny 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU ALBO 
POZIOM DWUJĘZYCZNY) 

• język mniejszości etnicznej 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)  
• język mniejszości narodowej 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)  
• język regionalny 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) 

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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Czas trwania egzaminów PR – f2015 i f2023 

Przedmiot

f2015 f2023

Czas trwania egzaminu 
(min)

Liczba 
punktów

Czas trwania egzaminu 
(min)

Liczba 
punktów

Język polski 180 40 210 35*

Matematyka 180 50 180 50

Język obcy nowożytny 150 50 150 60

Biologia

180

60

180

60

Chemia 60 60

Fizyka 60 60

Geografia 60 60

Historia 50 60

Informatyka
Cz. I       60
Przerwa 30 min

Cz. II     150
50

210 
(bez przerwy)

50

Wiedza o społeczeństwie 180 60 180 60
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Pomoce naukowe PR – f2015 i f2023 

Przedmiot f2015 f2023

Język polski • Słownik ortograficzny
• Słownik poprawnej polszczyzny
(1 na 25 zdających)

------------------------------------------

Matematyka • Wybrane wzory matematyczne 
• linijka 
• cyrkiel 
• kalkulator prosty

 Wybrane wzory matematyczne
 linijka
 cyrkiel
 kalkulator prosty

Język obcy nowożytny ------------------------------------------ ------------------------------------------



EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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Pomoce naukowe PR – f2015 i f2023 

Przedmiot f2015 f2023

Biologia

• linijka
• kalkulator prosty
• Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 

na egzamin z biologii, chemii i fizyki

 linijka
 kalkulator prosty
 Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na egzamin 
maturalny z biologii, chemii i fizyki

Chemia
 linijka
 kalkulator naukowy
 Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na egzamin 
maturalny z biologii, chemii i fizykiFizyka 

Geografia 
• linijka
• lupa
• kalkulator prosty

 linijka
 lupa
 kalkulator prosty

Historia lupa lupa

Informatyka kalkulator prosty kalkulator prosty

Wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty kalkulator prosty



JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO: PR – 2023 i 2024 

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO PR 
OD 2023 ROKU
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MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

Rodzaj zadań Liczba zadań
Łączna liczba 

punktów
Udział w wyniku 

sumarycznym

otwarte 10–14 50 100%

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ:  180 MIN

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PR 
OD 2023 ROKU
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Przybory i materiały pomocnicze:

 wybrane wzory matematyczne
 linijka
 cyrkiel
 kalkulator prosty



CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PR 
OD 2023 ROKU

 W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wyłącznie zadania otwarte.

Będą to wiązki zadań lub pojedyncze zadania.

Wiązka zadań to zestaw od dwóch do czterech zadań występujących we wspólnym
kontekście tematycznym, przy czym każde z zadań wiązki można rozwiązać niezależnie od
rozwiązania innych zadań w danej wiązce.
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CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PR 
OD 2023 ROKU

 Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie 2, 3, 4, 5 lub 6 
punktów. 

34

 Zadania krótkiej odpowiedzi (za 2 lub 3 punkty), wymagają wykonania prostego obliczenia lub 
bezpośredniego zapisania rozwiązania albo zapisania przeprowadzonego rozumowania lub obliczeń 
zwykle w dwóch lub trzech etapach.

 rozszerzonej odpowiedzi 
(za 4, 5 lub 6 punktów), 

 Zadania rozszerzonej odpowiedzi (za 4 -6 punktów), wymagają utworzenia strategii rozwiązania 
problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji.

 Zadania otwarte mogą być:

 krótkiej odpowiedzi 
(za 2 lub 3 punkty), 

lub



JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE – POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

CZĘŚCI ARKUSZA 
EGZAMINACYJNEGO

Liczba wiązek zadań Łączna liczba 
punktów

Udział w wyniku 
sumarycznym

Rozumienie ze słuchu 3-4 w tym 1 wiązka 
zadań otwartych

15 25%

Rozumienie tekstów 
pisanych

4-5 w tym 1 wiązka 
zadań otwartych

18 30%

Znajomość środków 
językowych

3-4 w tym 1 wiązka 
zadań otwartych

14 23%

Wypowiedź pisemna - 13 22%

RAZEM 10-13 60 100%

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO OD 2023 ROKU
NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
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CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ:  150 MINUT

Liczba punktów za zadania zamknięte 31 pkt ; za zadania otwarte 29 pkt
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 Zadanie otwarte w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, np.:
- zdania/tekst z lukami 
- odpowiedzi na pytania 

 Nowy typ zadania otwartego w zakresie znajomości środków językowych - set 
leksykalny.

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU

 Długość wypowiedzi pisemnej (np. list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny 
z elementami opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji)   
200-250 wyrazów
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 Większa liczba zadań w zakresie rozumienia ze słuchu i znajomości środków językowych
 Dłuższe o 5 minut teksty w zakresie rozumienia ze słuchu (łącznie 30 minut).
 Dłuższe teksty  i ich większa liczba w zadaniach w zakresie rozumienia tekstów pisanych 

(około 1600-1800 wyrazów).
 Nowe formy przedstawiania informacji w zadaniach w zakresie rozumienia tekstów 

pisanych. Informacje będą przedstawione na diagramach, wykresach, w tabelach.
 Bardziej zróżnicowany zakres tematyczny tekstów, przedstawiony w aneksie do 

Informatora.
 Sprawdzanie nowych umiejętności językowych w zakresie rozumienia tekstów pisanych,

np. wyciąganie wniosków, odgadywanie znaczeń, streszczanie, synteza, parafrazowanie, 
sekwencjonowanie informacji, interakcja z różnymi typami tekstów w obrębie jednego 
zadania).

 Wyższe wymagania w porównaniu z egzaminem maturalnym w formule 2015 r.
W pierwszych dwóch latach egzaminu (2022/2023 i 2023/2024) obowiązuje obniżony 
poziom kompetencji językowej przedstawiony w aneksie do Informatora.

Informacje dodatkowe
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Informacje dodatkowe

UWAGA!
Nowe zasady przystępowania do egzaminu z języka obcego
dla absolwentów szkół/oddziałów dwujęzycznych!

Przystępują oni obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z języka 

obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego). 



BIOLOGIA
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40



STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

Rodzaj zadań Liczba zadań Łączna liczba 
punktów

Udział w wyniku 
sumarycznym

zamknięte 6-8 10-15 ok. 30%

otwarte 14-17 40-50 ok. 70%

RAZEM 20-25 60 100%

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ: 180 minut

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII OD 2023 ROKU
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Przybory i materiały pomocnicze:

 linijka
 kalkulator prosty
 wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny

z biologii, chemii i fizyki.



CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII OD 2023 ROKU
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Wszystkie zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania 
umiejętności określonych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej:

 znajomość różnorodności biologicznej i umiejętność wykorzystania nabytej 
wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych;

 umiejętność naukowego rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 rozumienie praw biologicznych, umiejętność dostrzegania współzależności 

między faktami biologicznymi i wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych;
 umiejętność projektowania doświadczeń i obserwacji oraz analizowania 

i interpretowania wyników badań;
 umiejętność stosowania prostej analizy statystycznej (średnia arytmetyczna 

i ważona, dominanta, mediana, odchylenie standardowe) do opisu i interpretacji 
wyników badań;

 umiejętność wykorzystania i przetwarzania informacji pochodzących z różnych 
źródeł, ich krytycznej analizy oraz formułowania opinii.



Informacje dodatkowe
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Za rozwiązanie zadania otwartego zdający może otrzymać 1, 2 lub 3 punkty. 

W zadaniach, za których rozwiązanie zdający otrzymuje 2 lub 3 punkty, będzie określony 
minimalny postęp, który w tym rozwiązaniu musi być osiągnięty, aby zdający otrzymał 
kolejny punkt., np.:

Zadania otwarte 
3 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna. 
2 pkt – odpowiedź, w której została pokonana zasadnicza trudność zadania, ale nie została 
doprowadzona poprawnie do końcowej postaci. 
1 pkt – odpowiedź, w której dokonany został istotny postęp, ale nie została pokonana 
zasadnicza trudność zadania. 
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań za 1 pkt albo za brak odpowiedzi.

Za każde poprawne rozwiązanie, inne niż opisane w zasadach oceniania, można przyznać 
maksymalną liczbę punktów, o ile rozwiązanie jest merytorycznie poprawne, zgodne 
z poleceniem i warunkami zadania. 



Informacje dodatkowe
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W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały zadania zamknięte i otwarte, które mogą 
być łączone w wiązki. Wiązka zadań to zestaw od dwóch do sześciu zadań występujących 
we wspólnym kontekście tematycznym, którym jest opisane zjawisko biologiczne, 
doświadczenie, obserwacja, materiał źródłowy itp. W arkuszu egzaminacyjnym będą 
występowały różnorodne materiały źródłowe, np.: fragmenty tekstów 
popularnonaukowych, zdjęcia, rysunki, wykresy, zbiory danych (ujęte w tabeli lub podane 
w inny sposób). 
Część materiałów źródłowych będzie miała postać kolorowych ilustracji. 



CHEMIA

EGZAMIN MATURALNY OD 2023 ROKU
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

Rodzaj zadań Liczba zadań Łączna liczba 
punktów

Udział w wyniku 
sumarycznym

zamknięte 9-15 13-17 ok. 25%

otwarte 29-27 43-47 ok. 75%

RAZEM 38-42 60 100%

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ: 180 minut

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII OD 2023 ROKU
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Przybory i materiały pomocnicze:
 linijka
 kalkulator naukowy 
(zgodny z definicją podaną w Komunikacie dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów

i przyborów pomocniczych,  z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 r.) 
 tablice z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi 

na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.



CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII OD 2023 ROKU
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W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony
na sprawdzanie umiejętności związanych z: 

 rozumowaniem, argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii; 

 zastosowaniem do rozwiązywania problemów informacji zawartych

w różnorodnych materiałach źródłowych, w tym barwnych ilustracji, 
zamieszczonych w arkuszu;  

 oceną wiarygodności przedstawionych danych lub otrzymanych wyników; 

 projektowaniem doświadczeń chemicznych oraz interpretacją ich wyników; 

 konstruowaniem wykresów, tabel, schematów; 

 zasadami bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, 
odczynnikami chemicznymi i wykonywania doświadczeń chemicznych; 

 ochroną środowiska; 

 zastosowaniem narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów. 



Informacje dodatkowe
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Nowy typ zadań sprawdzających umiejętność samodzielnego rozwiązania problemu -

zadanie etapowe w arkuszu egzaminacyjnym:

• za poprawne rozwiązanie takiego zadania zdający będzie mógł uzyskać 4 punkty albo

5 punktów;

• w rozwiązaniu tego typu zadania problemowego można wyróżnić dwa kluczowe etapy, 

w związku z tym oceniane jest z zastosowaniem następujących poziomów rozwiązania

(przykład dla oceny maksymalnej równej 4 pkt): 

Poziom 2. 

(3–4 pkt) 

Rozwiązanie zawierające oba etapy wykonane poprawnie co do metody: 

4 pkt – jeżeli rozwiązanie nie zawiera usterek, np. błędów arytmetycznych. 

3 pkt – jeżeli rozwiązanie zawiera usterki. 

Poziom 1. 

(1–2 pkt) 

Rozwiązanie zawierające pierwszy etap wykonany poprawnie co do metody. 

2 pkt – jeżeli rozwiązanie nie zawiera usterek, np. błędów arytmetycznych. 

1 pkt – jeżeli rozwiązanie zawiera usterki. 

Poziom 0. 

(0 pkt) 
Rozwiązanie całkowicie błędne albo brak rozwiązania. 



Informacje dodatkowe
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W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały zadania zamknięte i otwarte, które mogą 
być łączone w wiązki. Wiązka zadań to zestaw od dwóch do czterech zadań występujących 
we wspólnym kontekście tematycznym, którym jest opisane doświadczenie, obserwacja, 
materiał źródłowy itp. 
W arkuszu egzaminacyjnym różnorodne materiały źródłowe będą występowały w postaci 
fragmentów tekstów popularnonaukowych, zdjęć, rysunków, wykresów, schematów, tabel, 
wzorów czy równań chemicznych, z których część będzie zawierała barwne ilustracje 
przedstawiające doświadczenie, zdjęcia substancji, mieszaniny albo zestawu 
laboratoryjnego. 



FIZYKA
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

Rodzaj zadań Liczba zadań Łączna liczba 
punktów

Udział w wyniku 
sumarycznym

zamknięte 8-15 8-15 ok. 20%

otwarte 15-20 45-52 ok. 80%

RAZEM 25-35 60 100%

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ: 180 minut

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI OD 2023 ROKU
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Przybory i materiały pomocnicze:
 linijka
 kalkulator naukowy 
(zgodny z definicją podaną w Komunikacie dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów

i przyborów pomocniczych,  z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 r.) 
 tablice z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi 

na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.
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CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU

wyboru wielokrotnego na dobieranietypu prawda-fałsz

ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA OTWARTE

za 1 PUNKT lub za 2 PUNKTY

1. Dla tych zadań wyróżniony został najważniejszy etap, nazywany pokonaniem zasadniczych trudności zadania; 

2. Przyjęto zasadę, że za pokonanie zasadniczych trudności zadania przyznaje się co najmniej połowę punktów, jakie 
można otrzymać za bezbłędne rozwiązanie danego zadania; 

3. Za każde poprawne rozwiązanie, inne niż opisane w zasadach oceniania, można przyznać maksymalną liczbę 
punktów, o ile rozwiązanie jest merytorycznie poprawne, zgodne z poleceniem i warunkami zadania.

ZADANIA, 
• w których zdający udziela odpowiedzi opisowej; 
• w których zdający wykonuje lub uzupełnia rysunek, wykres, diagram, tabelę, zależność lub uzupełnia tekst kilkoma wyrazami 

albo wykonuje proste obliczenie

ZADANIA, 
• dla których określono poszczególne etapy ich rozwiązania (np. niewielki postęp, istotny postęp, zasadnicze trudności zadania)
• w których zdający przeprowadza obliczenia lub wyprowadzenia zależności pomiędzy wielkościami fizycznymi, ustala i/lub 

uzasadnia prawidłowe stwierdzenia dotyczące zjawisk fizycznych i ich modeli, opisuje zjawiska fizyczne lub doświadczenia, 
przedstawia tezy i formułuje hipotezy 

• za 1 PUNKT lub za 2 PUNKTY

• za 1 PUNKT lub za 2 lub za 3 lub za 4 PUNKTY

z luką krótkiej odpowiedzi
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CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU

Zadania egzaminacyjne z fizyki będą dotyczyły następujących obszarów 
tematycznych fizyki:

MECHANIKA PUNKTU MATERIALNEGO I BRYŁY SZTYWNEJ (TREŚCI NAUCZANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ: II i III) 

GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII (TREŚCI NAUCZANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ: IV) 

DRGANIA, FALE I OPTYKA (TREŚCI NAUCZANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ: V i X) 

ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM (TREŚCI NAUCZANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ: VII, VIII i IX) 

WŁASNOŚCI MATERII, TERMODYNAMIKA, HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA (TREŚCI NAUCZANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 
II i VI) 

ELEMENTY FIZYKI ATOMOWEJ I JĄDROWEJ (TREŚCI NAUCZANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ: XI i XII).

Niezależnie od wymienionych powyżej obszarów tematycznych, zadania egzaminacyjne sprawdzać będą 
również UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W WYMAGANIACH PRZEKROJOWYCH (określonych w pkt I a podstawy 
programowej).
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Informacje dodatkowe

Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, za pomocą którego zdający będzie mógł obliczyć: 
(1) wartości funkcji logarytmicznych (i odwrotnych do nich); 

(2) wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich); 

(3) potęgi o dowolnym wykładniku rzeczywistym.

Nie dopuszcza się możliwości korzystania na egzaminie z kalkulatora naukowego wyposażonego                            

w technologie (np. Wi-Fi, Bluetooth) umożliwiające łączenie się z innym urządzeniem oraz z internetem lub 

programowanie. 

Kalkulator naukowy nie może być również wyposażony w technologie umożliwiające odtwarzanie 

i rejestrowanie obrazu i dźwięku. 

NALEŻY PAMIĘTAĆ !!!! 
Rozwiązywanie zadań rachunkowych polega na przedstawieniu toku rozumowania prowadzącego 
do  ostatecznego wyniku w postaci równania lub wartości (wynik w postaci liczbowej wartości wielkości 
fizycznej należy zapisać z poprawną jednostką).  

W nagłówku zadań mogą zostać umieszczone dwa symbole: 
– oznaczający, że do rozwiązania zadania będzie pomocne lub niezbędne użycie linijki 

(np. do rysowania linii prostych lub do odmierzania długości odcinków); 

– oznaczający, że do rozwiązania zadania należy użyć kalkulatora naukowego. 



GEOGRAFIA
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

Rodzaj zadań Liczba zadań Łączna liczba 
punktów

Udział w wyniku 
sumarycznym

zamknięte 8-14 10-18 ok. 30%

otwarte 32-36 45-50 ok. 70%

RAZEM 40-50 60 100%

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ: 180 minut

EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII OD 2023 ROKU
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Przybory i materiały pomocnicze:
 linijka
 lupa
 kalkulator prosty



CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU

W zadaniach na egzaminie maturalnym szczególny nacisk zostanie 
położony na:

 sprawdzanie umiejętności złożonych, w tym analizowania i wyjaśniania współzależności
elementów lub procesów w środowisku geograficznym oraz związków 
przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych;

 analizowanie wydarzeń, zjawisk i procesów, które zachodzą współcześnie w środowisku
geograficznym;

 analizowanie problemów istniejących w środowisku geograficznym, w skali od lokalnej 
do globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski;

 interpretację i przetwarzanie informacji na podstawie różnorodnych materiałów 
źródłowych zamieszczonych w arkuszu (w tym wykonanych z wykorzystaniem narzędzi 
GIS), np. mapy szczegółowej, map tematycznych, map przeglądowych, wykresów, tabel 
statystycznych, tekstów źródłowych, zdjęć, w tym lotniczych i satelitarnych oraz 
schematów, profili i przekrojów. 

EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII OD 2023 ROKU
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Większość materiałów źródłowych zostanie przedstawiona w postaci barwnej.
Przykłady materiałów źródłowych 
(w tym wykonanych z wykorzystaniem narzędzi GIS)

EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII OD 2023 ROKU
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HISTORIA
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ: 180 minut

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII OD 2023 ROKU
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Przybory i materiały pomocnicze:

 lupa

Rodzaj zadań Liczba zadań Łączna liczba 
punktów

Udział w wyniku 
sumarycznym

zamknięte 6–9
45 75%otwarte krótkiej

odpowiedzi 22–26

otwarte rozszerzonej 
odpowiedzi 1 15 25%

RAZEM 29–36 60 100% 



Informacje dodatkowe
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ZADANIA: ZAMKNIĘTE ORAZ Z LUKĄ

• występują jako pojedyncze lub w wiązkach – każda z nich może zawierać
od dwóch do czterech zadań (poleceń), występujących we wspólnym kontekście  

• odnoszą się do zamieszczonych różnorodnych materiałów źródłowych,
(niekiedy kilku dla jednej wiązki zadań) lub bez wyposażenia źródłowego,

• są punktowane w skali:
0–1 pkt (1 pkt za odpowiedź poprawną) 

albo
0–2 pkt (1 pkt za odpowiedź częściowo poprawną lub niepełną;

2 pkt za odpowiedź całkowicie poprawną)

ZADANIA KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI
• są punktowane w skali:

0–3 pkt (według schematu określonego dla danego zadania)



CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ W ARKUSZU
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ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI  (RO)

• do wyboru trzy tematy,
• zróżnicowanie tematów

pod względem epok historycznych
oraz problematyki, 

WYPOWIEDŹ 
ARGUMENTACYJNA

rozważenie tezy

Wymaga zajęcia stanowiska wobec
tezy oraz jego uargumentowania,
z uwzględnieniem aspektów lub 
przykładów podanych w temacie

co najmniej 500* słów:
0–12 pkt za argumentację

0–3 pkt za konstrukcję pracy

* W latach 2023 i 2024  - wypowiedź  argumentacyjna co najmniej 300 słów. 



INFORMATYKA
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ: 210 MIN

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI OD 2023 ROKU
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 W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte
oraz praktyczne.

 Zadania mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Część zadań
wymaga umiejętności skorzystania z materiałów źródłowych dołączonych
do arkusza, np. plików z danymi.

 Za wykonanie wszystkich zadań będzie można uzyskać maksimum 50 punktów,
w tym do około 60% punktów będzie można uzyskać za zadania dotyczące analizy
algorytmów i programowania. Większość zadań (minimum 90%) będzie zadaniami
otwartymi.
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 Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera 
odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą 
się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-
fałsz oraz zadania na dobieranie. 

 Zadania otwarte to takie, w których zdający przedstawia 
przygotowane samodzielnie rozwiązanie. 

 Zadania praktyczne to zadania, które wymagają użycia 
komputera i zapisania komputerowej realizacji rozwiązania,             
np. programu w wybranym języku programowania, bazy danych, 
arkusza kalkulacyjnego itp. 
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 Zdający przez cały czas trwania egzaminu będzie miał do dyspozycji autonomiczne 
stanowisko komputerowe i będzie mógł korzystać wyłącznie z programów i danych 
zapisanych na dysku twardym oraz na innych nośnikach stanowiących wyposażenie 
stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym.

 Część zadań będzie wymagało jedynie zapisu odpowiedzi w arkuszu papierowym. 
Większość zadań (około 70%) będzie wymagała wykonania na stanowisku 
komputerowym i zapisania komputerowej realizacji zadania. 

 W treści zadań, do których wykonania jest niezbędne użycie komputera, będzie podana 
informacja, że do oceny należy przekazać pliki zawierające komputerową realizację 
zadania oraz odpowiedź zapisaną w pliku tekstowym lub w arkuszu egzaminacyjnym.            
W zadaniach tego typu oceniane są rzeczywiste efekty i osiągnięte rezultaty zdającego 
to jest: wyniki obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, wyniki symulacji, odpowiedzi 
uzyskane za pomocą kwerend, wyniki działania programu napisanego przez zdającego.  
Jeżeli zdający poda jedynie odpowiedź, a nie odda do oceny plików zawierających 
komputerową realizację rozwiązania – otrzyma  0 punktów. 
Dane do zadań programistycznych mogą być tak dobrane, że uzyskanie wyników           
dla danych dużych rozmiarów będzie wymagać zastosowania w napisanym programie 
algorytmu o jak najmniejszej złożoności.
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STRUKTURA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

Rodzaj zadań Liczba zadań Łączna liczba 
punktów

Udział w wyniku 
sumarycznym

zamknięte 8–11 9–12 15–20%

otwarte 29–34
2 

48–51 
12 (7+5)/(5+7)

80–85% 
20% 

RAZEM 37–45 60 100% 

CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ: 180 minut
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Przybory i materiały pomocnicze:

 kalkulator prosty
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ZADANIA: ZAMKNIĘTE, KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI ORAZ Z LUKĄ

• występują wyłącznie w wiązkach – każda z nich może zawierać od dwóch
do czterech zadań (poleceń), występujących we wspólnym kontekście  

• odnoszą się do zamieszczonych różnorodnych materiałów źródłowych,
(niekiedy kilku dla jednej wiązki zadań),

• są punktowane w skali:
0–1 pkt (1 pkt za odpowiedź poprawną) 

albo
0–2 pkt (1 pkt za odpowiedź częściowo poprawną lub niepełną;

2 pkt za odpowiedź całkowicie poprawną)
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ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI  (RO)

PISMO FORMALNE
(np. zażalenie, pozew, apelacja,
odwołanie, skarga)

WYPOWIEDŹ 
ARGUMENTACYJNA

1. rozważenie podanej tezy albo
2. porównanie problemu/kwestii albo
3. napisanie krótkiego artykułu
(wystąpienia publicznego)

Sporządzane na podstawie różnych
materiałów (na ogół: opisu sytuacji
i przepisów prawnych)

Zadanie dotyczy bloku tematycznego
Prawo i prawa człowieka 

Wymaga zestawienia informacji 
przedstawionych w materiałach
źródłowych z wiedzą zdającego

Zadanie dotyczy jednego
lub kilku bloków tematycznych

Jedno z zadań RO będzie 
punktowane w skali 0–7 pkt,

a drugie w skali 0–5 pkt
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ŹRÓDŁO INFORMACJI 
O EGZAMINIE 

MATURALNYM
OD 2023 R.

Informatory zawierają m.in.:
 zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie
 ogólną charakterystykę egzaminu
 kryteria oceniania 
 zakres środków gramatycznych
 przykładowe zadania z rozwiązaniami 

UWAGA! W latach szkolnych 2022/2023
i 2023/2024 obowiązują wymagania 
egzaminacyjne przedstawione 
w aneksach do informatorów
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Informatory, podstawy programowe, materiały dodatkowe są dostępne 
na www.oke.poznan.pl oraz www.cke.gov.pl
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Język polski na egzaminie maturalnym od 2023 roku

Część II
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Zagadnienia uzupełniające – kwestie ogólne
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Pytanie:

18 punktów gwarantuje zdanie 
egzaminu, czyli wystarczy, aby uczeń 
wykonał zadania w części 1. i 2. 
arkusza, tj. test językowy i test 
historycznoliteracki?

Odpowiedź: 

Zgodnie z przepisami prawa zdający 
ma uzyskać 30% wszystkich 
punktów możliwych do zdobycia bez 
doprecyzowania, z której części 
arkusza.

Pytanie:

Czy uczniowie będą mogli korzystać ze słowników 
na egzaminie?

Odpowiedź: 

Zdający na egzaminie maturalnym z języka 
polskiego nie będą mogli korzystać ze słowników. 
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Pytanie:

Czy co roku opracowywane będą nowe tematy jawne na maturę ustną?

Odpowiedź: 

Tak. Zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki: komunikat w sprawie listy 
jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej jest ogłaszany nie później niż do dnia 
1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany 
egzamin maturalny.
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Pytanie:

Czy na egzaminie ustnym z języka polskiego zdający ma się odwoływać do utworu 
wybranego z listy lektur czy dowolnego?

Odpowiedź: 

To zależy od zadania. Zestaw składa się z 2 zadań: 
a) zadanie 1. odwołuje się do lektury obowiązkowej i ta lektura jest wpisana 

w treść zadania, maturzysta musi się zatem do niej odwołać
b) zadanie 2. wymaga odwołania się do utworu literackiego, jeżeli do zadania 

dołączony jest tekst ikoniczny. Jeżeli do zadania dołączony jest tekst literacki 
albo nieliteracki – wówczas do utworu literackiego można się odwołać.
Tym utworem może być:
• lektura obowiązkowa
• lektura uzupełniająca
• inny utwór literacki, w tym utwór poetycki.
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Pytanie:

Co w sytuacji, jeżeli uczeń nie zrealizuje któregoś z zadań 
umieszczonych w zestawie? Czy można zapytać 
o niezrealizowane zadanie?

Odpowiedź:

Można zadać pytanie dotyczące niezrealizowanego 
zadania, z zastrzeżeniem, że pytanie musi dotyczyć 
problemu określonego w treści zadania oraz nie może 
polegać na odpytywaniu ze znajomości treści lektur.

Jeżeli w trakcie rozmowy zdający pozytywnie odpowie 
na zadane pytanie, to jego odpowiedź na pytanie 
uwzględniamy w ocenie kryterium „Aspekt 
merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy”.

Uwaga!

Jeżeli zdający 
nie wygłosi żadnej 

wypowiedzi monologowej,
nie przeprowadza się 

rozmowy; 
nie ocenia się języka.
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Pytanie: 

Dlaczego musi być pytanie o perspektywę własną ucznia przy ustnym egzaminie? 

Odpowiedź:

Pytanie o własne doświadczenie maturzysty wynika z wielu aspektów, w tym realizacji założeń 
podstawy programowej, w którą wpisane jest hermeneutyczne czytanie utworów literackich.
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Pytanie:

Dlaczego w kryteriach oceny notatki syntetyzującej zwraca się uwagę na ortografię 
i interpunkcję?  Tę umiejętność sprawdza się przecież w wypracowaniu.

Odpowiedź:

Zredagowanie notatki polega na stworzeniu spójnego tekstu, dlatego podlega ocenie 
także w warstwie językowej.
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Pytanie:

Czy w notatce syntetyzującej powtarzające się błędy tego samego typu (np. brak przecinka
przed „który”) liczą się jako jeden błąd?

Odpowiedź:

Powtórzenie tego samego błędu (nie: typu błędu, tylko wyrazu, np. który) liczy się jak jeden 
błąd.
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Pytanie:
Jak powinna być oceniana praca, w której nie została zachowana wskazana liczba wyrazów, 
tj. wyrazów jest mniej niż 60 albo więcej niż 90?

Odpowiedź:
Procedura oceny notatki syntetyzującej:
1. Ocena w zakresie merytorycznym w zakresie Treści.
2. Ustalenie liczby punktów za notatkę.
3. Sprawdzenie liczby wyrazów:

a. jeżeli liczba wyrazów mieści się w przedziale 60–90, liczba przyznanych punktów 
za Treść pozostaje taka sama,

b. jeżeli liczba wyrazów jest mniejsza niż 60 lub większa niż 90, ostateczna punktacja
jest pomniejszona o 1. 

Przykłady:
• Notatka została oceniona w kryterium Treść na 2 p. i zawiera 58 wyrazów, zatem ostateczna 

liczba pkt wynosi 1.
• Notatka została oceniona w kryterium Treść na 1 p. i zawiera 99 wyrazów, zatem ostateczna 

liczba pkt wynosi 0.
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Pytanie:

Jakimi innymi formami argumentacyjnymi (obok rozprawki) może posłużyć się zdający? 
Jeśli zdający napisze np. artykuł, list otwarty, przemówienie, to czy zostaną one 
zaakceptowane?

Odpowiedź:

Każda forma jest akceptowana, w tym artykuł, list otwarty, przemówienie, pod 
warunkiem że wypracowanie ma charakter wypowiedzi argumentacyjnej.
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Pytanie:

Ile argumentów powinno być w wypracowaniu: dwa, trzy…?

Odpowiedź:

Powinno być tyle argumentów, ile jest konieczne, 
aby napisać przekonującą pracę i we właściwy sposób poprzeć np. założoną tezę, 
zbudować odpowiednią argumentację. 

Maturzysta musi odwołać się do 2 utworów literackich, 

ALE: utwór literacki ≠ argument.
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Pytanie:

Kiedy błąd rzeczowy uznajemy za błąd kardynalny?

Odpowiedź:

Jest to opisane w Informatorze, w wyjaśnieniach do zasad oceniania prac w kryterium
„Spełnienie formalnych warunków polecenia”.
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Pytanie:

Czy uczeń w wypracowaniu musi odwołać się do dwóch różnych typów kontekstów?

Czy uczeń na poziomie podstawowym koniecznie musi uwzględnić dwa różne 
konteksty, np. filozoficzny i religijny, czy też może dwa razy wykorzystać  kontekst 
filozoficzny?

Odpowiedź:

Maturzysta nie musi się odwoływać do dwóch różnych kontekstów, mogą być to 
dwa konteksty z tej samej kategorii, np. 2 x różny kontekst filozoficzny. 
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Pytanie:

Czy kontekst odnosi się tylko do lektury? Czy mogą być inne konteksty? / Czy 
w wypracowaniu np. o ludzkim losie kontekstem do Lalki może być film pt. Matrix?

Odpowiedź:

Kontekst nie musi się odwoływać tylko do lektury, może się odwoływać do problemu 
lub motywu zawartego w temacie wypracowania. 

Kontekst może się także pojawiać we wprowadzeniu do wypracowania lub 
podsumowaniu i dotyczyć ogólnej refleksji związanej z omawianym tematem.

Matrix może być kontekstem powieści Bolesława Prusa, jeżeli ukazuje funkcjonowanie 
motywu zawartego w utworze w kulturze późniejszej epoki.
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Pytanie:

Czy uczniowie w wypracowaniu w ramach kontekstu mogą odnosić się do własnych
doświadczeń?

Odpowiedź:

Tylko pod warunkiem, że własne doświadczenia maturzysty mają charakter
egzystencjalny, nie są zaś opisem własnych indywidualnych przeżyć czy sytuacji,
w których uczestniczył.
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Pytanie:

Czy w wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może się odwoływać do 
lektur obowiązkowych z poziomu rozszerzonego? I odwrotnie: czy na poziomie 
rozszerzonym zdający może odwoływać się do lektur z poziomu podstawowego?

Odpowiedź:

Tak. W arkuszu egzaminacyjnym (na str. 2–3) zarówno na poziomie podstawowym, 
jak i rozszerzonym będzie zamieszczona lista lektur z obu poziomów.
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Pytanie:

Czy w wypracowaniu można się odwoływać do lektury z listy lektur uzupełniających?

Odpowiedź:

W każdym wypracowaniu maturzysta musi odwołać się do jednej lektury obowiązkowej. 
Wykaz tych lektur będzie zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym.
Lektura uzupełniająca nie spełnia zatem tego warunku. 

Natomiast drugi utwór literacki, do którego ma odwołać się maturzysta w 
wypracowaniu, może być dowolnym tekstem literackim, w tym również lekturą z listy 
lektur uzupełniających.
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ul. Gronowa 22

61-655 POZNAŃ

Dziękujemy 

za uwagę

tel.: 61 854 01 60

fax: 61 852 14 41

e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl

www.oke.poznan.pl


