
MATURA 2023 – PODSTAWOWE INFORMACJE 

Według nowej formuły maturzyści w 2023 będą musieli obowiązkowo przystąpić do 

egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także 

do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru. Obowiązkowe będą również 

egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego. 

Najwięcej zmian na maturze w nowej formule, którą wiosną przyszłego roku będą zdawać 

absolwenci 4-letnich liceów, dotyczy egzaminu z języka polskiego, zarówno w części pisemnej, 

jak i w części ustnej. W przyszłym roku maturzyści napiszą trudniejszą, nową maturę po 

czteroletnim liceum. Udogodnienia będą obowiązywały do 2024 r., ale już rok później egzamin 

będzie bardzo trudny, zwłaszcza dla niesystematycznych uczniów. Będzie już trudniej, nie 

tylko ze względu na powrót ustnej matury z polskiego. Obowiązuje 40 lektur zamiast 

kilkunastu. Są dwa arkusze zamiast jednego: arkusz nr 1 to część testowa podzielona na 

zagadnienia o nazwie „Język polski w użyciu” oraz „Test historyczno-literacki”, który 

sprawdza wiedze z każdej epoki. W arkuszu nr 2 uczniowie piszą dłuższe niż do tej pory 

wypracowanie. 

Ustna matura z języka polskiego 

Od 2023 roku osoby zdające będą losowały zestaw zadań egzaminacyjnych. Na zestaw składać 

się będą dwa zadania, w tym jednego zadania z puli zadań jawnych, ogłoszonych na dwa lata 

przed egzaminem. 

Pierwsze zawierać będzie zagadnienie sprawdzające znajomość lektury obowiązkowej i 

tworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu. Drugie zadanie 

dotyczyć będzie zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. 

Pisemna matura z języka polskiego 

Do tej pory maturzyści otrzymywali jeden arkusz egzaminacyjny. Od 2023 roku będą to dwa 

arkusze. Pierwszy podzielony zostanie na dwie części: 1. język polski w użyciu, 2. test 

historycznoliteracki. Drugi arkusz to wypracowanie, które zdający tworzy na wybrany przez 

siebie temat. Wypracowanie musi uwzględniać dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany 

jako obowiązkowy w liście lektur, a także dwa konteksty, na przykład biograficzne, kulturowe, 

społeczne, polityczne, czy historyczne. 

Najważniesze zmiany w formule 2023 – język polski 

 czas trwania - 240 minut (pp) oraz 210 minut (pr) 

 liczba punktów do zdobycia - 60 pkt. (pp) oraz 35 pkt. (pr) 

 liczba zadań - test: 11-22 plus wypracowanie: min. 300 wyrazów (pp) 

oraz wypracowanie: min. 500 wyrazów (pr) 

 usunięcie części lektur w wymaganiach egzaminacyjnych 

(pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony) 

  

 



Matura 2023 z matematyki 

Wprowadzane zmiany dotyczą także mateamtyki. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki 

na poziomie podstawowym zrezygnowano z zadań, za rozwiązanie których można było 

uzyskać 5 albo 6 punktów, na rzecz większej liczby zadań, za rozwiązanie których można 

zdobyć 1 lub 2 punkty. Ponadto, pojawić ma się więcej zadań otwartych, jak również pojawić 

się mają nowe typy zadań, na przykład: „prawda – fałsz”. 

W arkuszu na poziomie rozszerzonym maturzyści mają zdawać wyłącznie zadania otwarte. 

Zrezygnowano zatem ze stosowanych obecnie zadań wielokrotnego wyboru oraz zadań z 

kodowaną odpowiedzią. 

Najważniesze zmiany w formule 2023 - matematyka 

 czas trwania - 180 minut (pp) oraz 180 minut (pr) 

 liczba punktów do zdobycia - 46 pkt. (pp) oraz 50 pkt. (pr) 

 liczba zadań - test: 27-38 (pp) oraz 10-14 (pr) 

 ograniczenie lub usunięcie części zadań (np. na dowodzenie, na dowód geometryczny, 

wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, wielomianów,  stereometrii, brył 

obrotowych) 

Ustna matura 2023 z języka obcego nowożytnego 

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego 

i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. 

Liczba punktów do zdobycia - język obcy nowożytny część ustna 

 Język obcy nowożytny część ustna: 18 pkt 

Liczba zadań - język obcy nowożytny część ustna 

 Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli 

 Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania 

 Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa 

pytania 

Czas trwania - język obcy nowożytny część ustna 

 15 minut – w formie rozmowy 

Pisemna matura 2023 z języków obcych nowożytnych 

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać 

egzamin. Język obcy nowożytny na poziome dwujęzycznym jest przedmiotem obowiązkowym 

(jako przedmiot dodatkowy) dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. 



Na maturze 2023 z języków obcych nowożytnych – na wszystkich poziomach (pp, pr, dj) – 

wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, 

znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki). 

Najważniesze zmiany w formule 2023 - język obcy nowożytny 

 czas trwania - 120 minut (pp) oraz 150 minut (pr) 

 liczba punktów do zdobycia - 60 pkt. (pp) oraz 60 pkt. (pr) 

 liczba zadań - test: 48 plus wypracowanie: min. 80-130 wyrazów (pp) oraz 47 plus 

wypracowanie: min. 200-250 wyrazów (pr) 

 ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych 

 


