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Egzamin maturalny w 2023 roku 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí



Co się zmieni 
na maturze w formule 2023?

Niektóre wymagania egzaminacyjne, co wynika z różnicy między 
podstawą programową czteroletniego liceum po szkole 
podstawowej i trzyletniego liceum po gimnazjum.

Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo
będą musieli przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z 
wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym 
(jako przedmiotu dodatkowego).

Kształt pisemnego egzaminu obowiązkowego z języka polskiego i 
czas jego trwania.
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Co się zmieni 
na maturze w formule 2023?

Formuła egzaminu ustnego z języka polskiego – obowiązywać będą 
dwa zadania, w tym jedno sprawdzające znajomość lektur –
wylosowane z listy jawnych zadań egzaminacyjnych.

Forma egzaminu z informatyki – wszystkie zadania trzeba będzie 
rozwiązać w jednym arkuszu.

Podczas matury 2023  egzaminy obowiązkowe z języka polskiego i 
języka obcego trzeba będzie zdawać w postaci pisemnej i ustnej.
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Co pozostanie tak jak dotychczas 
na maturze w formule 2023?
Większość wymagań egzaminacyjnych, większość typów zadań, długość 

trwania większości egzaminów z poszczególnych przedmiotów.

Lista przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych do wyboru, które zdający 
może wybierać niezależnie od tego, jakie przedmioty realizował w zakresie 
rozszerzonym i jakich języków uczył się w szkole.

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać świadectwo dojrzałości (zdanie 
egzaminów obowiązkowych – ustnych i pisemnych) i przystąpienie do 
przynajmniej jednego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Sposób wyrażania wyników w postaci procentów i miejsca na skali centylowej.
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Jakie treści będą obowiązywać na egzaminie 
maturalnym w latach 2023-2024?
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Wymagania ogólne i 
szczegółowe 
zapisane w 
podstawie 

programowej

• Informator o 
egzaminie 
maturalnym  

Wymagania 
egzaminacyjne 

redukujące treści 
podstawy 

programowej

• ANEKS do 
Informatora

Formuła 2023
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Gdzie szukać informacji o egzaminie maturalnym?
www.cke.gov.pl www.oke.waw.pl
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http://www.cke.gov.pl/
http://www.oke.waw.pl/
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Lista jawnych zadań egzaminacyjnych i ANEKS do niej
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Egzamin 
maturalny -
2023
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Formuła 2023 – absolwenci 
czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego
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Co między innymi zawiera ?
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 Wszystkie informacje ważne dla uczniów 
i absolwentów o zasadach 
przystępowania do egzaminu 
maturalnego, w tym katalog 
przedmiotów obowiązkowych oraz 
przedmiotów dodatkowych.

 Szczegółowe informacje o sposobie 
przeprowadzania egzaminu ustnego i 
pisemnego.

 Szczegółowe informacje o materiałach 
egzaminacyjnych i przykłady ich 
wizualizacji.

 Informacje o sposobach wyrażania 
wyników.
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Kto może skorzystać z dostosowań egzaminacyjnych?
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Kto może skorzystać z dostosowań egzaminacyjnych?
• Dyrektor szkoły powinien poinformować uczniów i ich 

rodziców o możliwych sposobach dostosowania 
do 28 września 2022 r.

• Dokumenty uprawniające do dostosowań należy 
złożyć wraz z deklaracją.
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Kto może skorzystać z dostosowań egzaminacyjnych?

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
wydana na którymkolwiek etapie kształcenia zachowuje swoją ważność na 
egzaminach w kolejnych latach dla tych, którzy nie zdali, poprawiają lub 
dobierają przedmioty.

Na poziomie maturalnym dla osób dyslektycznych nie przewiduje się 
różnicowania arkuszy ani wydłużenia czasu ich rozwiązywania. Możliwe jest 
jedynie zastosowanie odrębnych kryteriów oceniania prac pisemnych.

22.09.2022 JM MATURA 2022 16



Materiały pomocnicze - formuła 2023

Każdy zdający powinien mieć na 
egzaminie z każdego przedmiotu 
długopis (lub pióro)
z czarnym tuszem (atramentem) 
przeznaczony do zapisywania 
rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki –
jeżeli trzeba je wykonać – zdający 
wykonują długopisem. Nie
wykonuje się rysunków ołówkiem.

Publikacje zapewnia zdającym szkoła. 
Można je również pobrać ze strony 
internetowej Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 
egzaminacyjnych. 

22.09.2022 2023 JM MATURA UCZNIOWIE 17



22.09.2022 18

Jak i do kiedy uczniowie i absolwenci składają  deklarację maturalną?
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Jak i do kiedy uczniowie i absolwenci składają  
deklarację maturalną?

Uczniowie – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę pomiędzy 24 lutego 2022 

r. a 30 września 2022 r., mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu 

maturalnego zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami (załącznik 1c 

[Deklaracja C]). 
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Jak i do kiedy uczniowie i absolwenci składają  deklarację maturalną?

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. W przypadku złożenia deklaracji 
w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.

Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w 
Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl

 Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora 
szkoły lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
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Jak i do kiedy uczniowie i absolwenci składają  deklarację maturalną?

 Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie, zaświadczenie 
lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej itd., i chce złożyć e-deklarację, 
wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te 
pliki (skany) jako załączniki do deklaracji.

W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z 
papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas, którzy w 2023 r. planują przystąpienie 
do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU do 25 września, aby mogli 
złożyć  deklarację wstępną do 30 września 2022 r.

Deklarację ostateczną trzeba złożyć do 7 lutego 2023 r.
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Jakie treści będą obowiązywały na egzaminie 
maturalnym w formule 2023?
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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)

Egzaminy dodatkowe

1) Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych 

na poziomie rozszerzonym albo – w 

przypadku języków obcych – rozszerzonym

albo dwujęzycznym.

2) Absolwenci oddziałów dwujęzycznych 

obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka 

obcego na poziomie dwujęzycznym (jako 

przedmiotu dodatkowego).
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Najważniejsze zmiany w zasadach organizowania
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku



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.

Zestaw zadań egzaminacyjnych

Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań:

1) zadanie 1. (z puli zadań jawnych) zawiera zagadnienie 

sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury 

obowiązkowej

2) 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

Egzamin maturalny 
w roku 2023
Język polski 
– część ustna
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Część ustna (bez określania poziomu): 
obowiązkowa. Każdy zdający musi do niej 
przystąpić i uzyskać minimum 30% punktów, 
aby zdać egzamin.



Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Język polski – poziom podstawowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy 

programowej.

Czas trwania: 240 minut (2015 – 170 min.).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

1) 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)

2) 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)

3) część 3.:Wypracowanie – 35 pkt.

1) Dwa tematy wypracowania do wyboru (tekst argumentacyjny).

2) Oba tematy bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej – lektura do wyboru przez zdającego spośród 

wszystkich lektur obowiązkowych (lista na stronach 2 i 3 arkusza egzaminacyjnego).

3) Wymagana minimalna długość wypracowania: 300 wyrazów (nie, jak określono w Informatorze, 400).

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

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)
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Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Matematyka – poziom podstawowy

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).

Czas trwania: 180 minut (2015 -170 min).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania 

otwarte (tyle samo punktów przewiduje się dla zdających w formule 2015 – było 45)

Liczba zadań otwartych: 7–13.

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

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)
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Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Język obcy nowożytny – poziom podstawowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, obniżających średni oczekiwany poziom biegłości 

językowej oraz zawierających ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

Czas trwania: 120 minut.

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych       

(w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Część ustna (bez określania poziomu): obowiązkowa. Każdy zdający musi do niej przystąpić i uzyskać 

minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

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

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

Długość wypowiedzi w zadaniu sprawdzającym tworzenie wypowiedzi pisemnej (e-mail, wpis na forum, wpis na blogu): 

80–130 wyrazów (nie, jak określono w Informatorze, 100–150 wyrazów).
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Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)
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Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024
Przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony

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

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

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających

ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

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.
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Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024
Przedmioty dodatkowe – język polski (PR)

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

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

Ograniczenie listy lektur w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

ORAZ zmiana formatu arkusza.

Najważniejsze zmiany w arkuszu egzaminacyjnym w roku 2023 oraz 2024 (w porównaniu do zapisów ogłoszonych 

w Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2023/2024)
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Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Przedmioty dodatkowe

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

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

Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 500).

Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400).
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Informatyka – egzamin jednoczęściowy – czas trwania 210 minut (tyle samo co dotychczas).



Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Przedmioty dodatkowe – język hiszpański 

(DJ w klasie 4H.)

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

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

Absolwenci oddziałów dwujęzycznych – jak wszyscy pozostali zdający - muszą przystąpić do egzaminu 

maturalnego z wybranego języka obcego nowożytnego i uzyskać:

z części pisemnej – poziom podstawowy - co najmniej 30%,

z części ustnej – bez określania poziomu - co najmniej 30%.

Absolwenci oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo będą musieli przystąpić do części pisemnej egzaminu 

maturalnego z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu 

dodatkowego). Nie musi to być język obcy nowożytny, który był drugim językiem nauczania w oddziale, do którego 

uczęszczał.
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Mogą wybrać dowolny z sześciu języków obcych, które są wśród przedmiotów maturalnych. 



Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Przedmioty dodatkowe – język hiszpański 

(DJ w klasie 4H.)

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

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

Zamiar ubiegania się o maturę hiszpańską, czyli Título de Bachiller absolwenci oddziału dwujęzycznego (4H.) 

powinni zaznaczyć w deklaracji maturalnej (strona piąta Załącznika 1a Deklaracji A).

Wtedy do szkoły zostaną dostarczone arkusze egzaminacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii z: 

literatury hiszpańskiej, geografii Hiszpanii i historii Hiszpanii.
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Czego nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej?

Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych, smartwatchów 
itp.) ani korzystać z nich w tej sali.

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać 
wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz 
zawiera Komunikat dyrektora CKE.

Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów 
pomocniczych.
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Świadectwo dojrzałości
Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości, jeżeli przystąpił do CZTERECH
egzaminów:

TRZECH z przedmiotów obowiązkowych i je zdał (zdobył minimum 30%
punktów)

ORAZ do egzaminu z JEDNEGO przedmiotu dodatkowego i egzamin ten nie 
został mu unieważniony (nie ma minimum punktów do zdobycia!).

Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z 
przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Te egzaminy nie mają ustalonego 
progu zaliczenia.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach –
7 lipca 2023 r.
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Matura w terminie poprawkowym
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić 
absolwent, który:

przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części 
ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony;

przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym i egzamin ten nie został unieważniony;

nie zdał egzaminu wyłącznie z JEDNEGO przedmiotu obowiązkowego w części 
pisemnej na poziomie podstawowym.
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Kiedy dyrektor szkoły unieważnia egzamin maturalny? 
W przypadku:

1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
absolwenta; 

2. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali 
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo 
materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w 
komunikacie o przyborach; 

3. zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu 
w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
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Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej 
pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia 
wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw 
dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu 
maturalnego (7 lipca 2023 r.).
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Z czego warto skorzystać, przygotowując się do egzaminu?
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Egzaminy próbne i materiały dodatkowe

Od 28 do 30 września 2022 r. –
test diagnostyczny 
przygotowany przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne z 
przedmiotów obowiązkowych
(język polski, matematyka, język 
obcy nowożytny).

Od 12 do 22 grudnia 2022 r. –
test diagnostyczny 
przygotowany przez CKE ze 
wszystkich przedmiotów na 
wszystkich poziomach w wersji 
standardowej i w wersjach 
dostosowanych.
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Co pomoże Wam osiągnąć sukces egzaminacyjny?
wiedza o tym , jaki będzie egzamin, nieuleganie lękom, które towarzyszą 

każdej zmianie

uczestniczenie w diagnozach, egzaminach próbnych i analizowanie ich 
wyników po to, aby mieć świadomość swoich mocnych i słabych stron

wykorzystywanie w nauce indywidualnej i w szkole dostępnych materiałów 
pomocniczych

świadomy wybór przedmiotów dodatkowych powiązany z planami 
dotyczącymi studiów

wiara w swoje możliwości, współpraca z innymi…
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