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Egzamin maturalny w 2022 roku
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na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 roku

obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. 
i dostępne na stronie internetowej CKE

egzaminy obowiązkowe - tylko część pisemna na poziomie podstawowym

część ustna - tylko dla osób, które potrzebują wyniku do rekrutacji na uczelnie za granicą

obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym bez progu zaliczenia



Zmiany w egzaminach obowiązkowych w 2022 r.
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język polski na poziomie 
podstawowym

trzy tematy wypracowania do wyboru: 

• jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową

• drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur 
obowiązkowych

• trzeci temat – interpretacja tekstu poetyckiego 

matematyka na poziomie 
podstawowym 

mniej zadań otwartych  (ZZ 28 pkt+ ZO 17 pkt)

za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać 
maksymalnie 45 punktów

język obcy nowożytny na poziomie 
podstawowym 

oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym 
w zakresie środków językowych w wypowiedziach 
pisemnych, będzie poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze 
słuchu i rozumienia tekstów pisanych (w skali Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego)



Egzamin maturalny w 2022 r. dla absolwentów 4-letnich techników (z lat 
2006–2022) i branżowych szkół II stopnia (z 2022 r.) 

nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego 
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, 
jeżeli posiadają: 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 
poziomie technika, albo 

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji 
wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w 
danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji 
zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie 
nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu 
zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika

wskazują fakt posiadania 
tych dokumentów

mogą dodatkowo 
zadeklarować przystąpienie 
do egzaminu maturalnego 
z nie więcej niż pięciu 
przedmiotów dodatkowych 
na poziomie rozszerzonym

w deklaracji 
przystąpienia 
do egzaminu 
maturalnego
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Egzamin maturalny w 2022 r. dla absolwentów 4-letnich techników 
(z lat 2006–2022) i branżowych szkół II stopnia (z 2022 r.) 

absolwent, który 
pomiędzy dniem 

złożenia deklaracji 
a 20 kwietnia 2022 r.  
uzyskał dokumenty 

uprawniające do 
niezdawania egzaminu 

dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym

może złożyć pisemną 
informację o rezygnacji z 

przystąpienia do 
egzaminu

nie później niż 
do 20 kwietnia 

2022 r. 

dyrektor szkoły 
niezwłocznie przekazuje 

tę informację do 
dyrektora OKE

jeśli wniósł opłatę –
zostanie ona zwrócona
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Arkusze z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2022 r.
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• od 2021 r. dwa odrębne arkusze

• każdy arkusz ma odrębne karty odpowiedzi, 
które zdający jest zobowiązany zakodować

• na rozwiązanie zadań w obu arkuszach 
zdający ma 170 minut



1. Wybrać z menu głównego pozycję Podmiot, a następnie Dane Podmiotu

2. Z górnej belki wybrać DANE EGZAMINACYJNE

Aktualizacja danych egzaminacyjnych



3. Na dole karty w bloku Adres przeprowadzania egzaminów i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych, 
należy sprawdzić czy wszystkie dane się zgadzają (imię i nazwisko dyrektora (PZE), adres)

4. Po wybraniu przycisku EDYTUJ DANE można je poprawić lub uzupełnić.

Aktualizacja danych egzaminacyjnych



Deklaracje przystąpienia do egzaminu 
maturalnego można składać elektronicznie
nowe przepisy



Nowe przepisy
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Konieczne działania dyrektora szkoły poprzedzające złożenie e-deklaracji
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wprowadzenie danych uczniów 
w systemie SIO

zgłoszenie uczniów do egzaminu w 
systemie SIO

import danych osobowych 
z SIO do SIOEO lub wprowadzenie 
tych danych w SIOEO

wydrukowanie z SIOEO loginów i 
haseł do ZIU i rozdanie ich 
uczniom



Składanie e-deklaracji przez zdających w ZIU
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Przyjęcie e-deklaracji zdającego egzamin maturalny

deklaracje na drukach obowiązują i nie ma 
obowiązku składania e-deklaracji

jeżeli zdający złożył deklarację na druku i 
dodatkowo złożył e-deklarację, to w systemie 
SIOEO będzie udostępniona funkcjonalność 
automatycznego przyjęcia danych z e-deklaracji, 
należy jedynie uzupełnić informacje o 
kształceniu wybranych przedmiotów na 
poziomie rozszerzonym
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Status e-deklaracji

do czasu przyjęcia 
jej przez dyrektora 
szkoły w systemie 
SIOEO

zdający mogą 
samodzielnie 
edytować e-
deklarację

Złożona przycisk
Przyjmij e-
deklarację
będzie aktywny od 
1 grudnia 2021 r.

dane zostały 
zapisane w SIOEO

tylko dyrektor 
szkoły może 
edytować e-
deklarację

Przyjęta
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Egzamin maturalny w części ustnej
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dla absolwenta, który 
zobowiązany jest 

przedstawić wynik z 
części ustnej na 
uczelnię zagraniczną

do przystąpienia do 
części ustnej z języka 
obcego nowożytnego w 
celu zrealizowania 
postanowień umowy 
międzynarodowej



Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2017–2021, o wydanie 
w 2022 r. świadectwa dojrzałości (załącznik 30.)
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część ustna język polski bop

część ustna język obcy 
nowożytny bop

część pisemna język polski PP

część pisemna matematyka PP

część pisemna język obcy 
nowożytny PP

część pisemna przedmiot 
dodatkowy PR

• mogą w 2022 r. uzyskać 
świadectwo dojrzałości 
bez przystępowania 
do „brakujących” 
egzaminów

• do 31 maja 2022 r. 
składają do dyrektora 
OKE załącznik 30.



Terminy złożenia deklaracji ostatecznych
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w szkole  macierzystej

do 7 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2021 r.

lub
jeśli szkoła 

została 
zlikwidowana

po terminie złożenia deklaracji 
ostatecznej nie ma już możliwości 
dokonywania w deklaracji zmian 

dotyczących wyboru przedmiotów 
i poziomu egzaminów 

z wyjątkiem laureatów i finalistów 
olimpiad przedmiotowych oraz 

absolwentów 4-letnich techników 
(z lat 2006–2022) i branżowych 

szkół II stopnia (z 2022 r.) 

w przypadku niezłożenia 
deklaracji ostatecznej w 

odpowiednim terminie deklaracja 
wstępna staje się deklaracją 

ostateczną



Opłaty za kolejne przystąpienia do egzaminu maturalnego
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c

1 i 2 
raz

c

3 i 
kolejne

c

Nieprzystąpienie 
do egzaminu

z przedmiotu 
dodatkowego

c

Bez 
opłat!

c

Opłata 
obowiązuje!

c

Opłata 
w kolejnym roku 
za ten przedmiot!

przemyślane 
złożenie 

deklaracji



Co oznacza „kolejny raz”?
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termin 
główny

kolejny raz oznacza kolejny rok

termin 
dodatkowy

termin 
poprawkowy



Terminy opłat
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koniec przyjmowania opłat
7 marca 2022 r.

na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

nr konta zostanie podany na stronie 1 stycznia 2022 r.
w tytule przelewu należy podać:

imię i nazwisko, opłacany przedmiot i poziom



Gdzie przekazać dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny?
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szkoła  macierzysta

kopia do
oryginał do

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
ul. Praussa 4
94-203 Łódź 

e-mail: sekretariat@lodz.oke.gov.pl
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nieprzystąpienie 
do egzaminu

rezygnacja z 
egzaminu c

opłata 
nie podlega 
zwrotowi

Uwaga!



Harmonogram, komunikaty 
i informacje





PN WT ŚR CZW PT SB ND

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień

Project 4

Maj 2022



PN WT ŚR CZW PT SB ND

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień

Czerwiec 2022



PN WT ŚR CZW PT SB ND

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Termin ogłoszenia wyników

Lipiec 2022

• ogłaszania wyników egzaminu 
maturalnego

• przekazania szkołom świadectw, 
aneksów i informacji o wynikach

• wydania zdającym świadectw, 
aneksów i informacji o wynikach 



PN WT ŚR CZW PT SB ND

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Sierpień 2022 • dla zdających (absolwentów wszystkich 
typów szkół), którzy przystąpili do 
egzaminu maturalnego ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych i nie 
zdali egzaminu tylko z jednego 
przedmiotu w części pisemnej

• część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. 
(wtorek), godz. 9:00

• część ustna (język polski, języki 
mniejszości narodowych, języki obce 
nowożytne) – nie przeprowadza się 
części ustnej w terminie 
poprawkowym



PN WT ŚR CZW PT SB ND

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Termin ogłoszenia wyników

wrzesień 2022

• ogłaszania wyników egzaminu 
maturalnego

• przekazania szkołom świadectw, 
aneksów i informacji o wynikach

• wydania zdającym świadectw, 
aneksów i informacji o wynikach 



Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022 r.

zdający jest zobowiązany 
wybrać system 

operacyjny wraz 
z językiem 

programowania 
i programem użytkowym 
posiadanym przez szkołę

dyrektor musi 
zweryfikować deklarację 

złożoną przez ucznia, 
zanim ją przyjmie
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Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r. 



Zdający uprawnieni do dostosowania
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zdający formy warunków podstawa (dokument)

niepełnosprawni tak tak orzeczenie

niedostosowani społecznie lub zagrożeni
niedostosowaniem społecznym

nie tak orzeczenie

indywidualnie nauczani nie tak orzeczenie

chory lub niesprawny czasowo oraz chory

przewlekle
nie tak

zaświadczenie o stanie zdrowia

wydane przez lekarza

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: 

z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
nie tak

opinia poradni psychologiczno-

pedagogicznej

• z trudnościami adaptacyjnymi związanymi 
z wcześniejszym kształceniem za granicą

• z zaburzeniami komunikacji językowej
• w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

nie tak

(objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole)

pozytywna opinia rady pedagogicznej

cudzoziemcy nie tak pozytywna opinia rady pedagogicznej



Dostosowania formy egzaminu – odrębne arkusze
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E-200*

• arkusz dla osób z 
autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera

E-300

• arkusz dla osób 
słabosłyszących

E-400*

• arkusz dla osób 
słabowidzących

• Arial 16 pkt

E-600*

• arkusz dla osób 
niewidomych

• w piśmie Braille’a wraz z 
czarnodrukiem

E-660*

• arkusz dla osób 
niewidomych

• czarnodruk

E-700

• arkusz dla osób 
niesłyszących

E-Q00*

• arkusz dla osób z 
niepełnosprawnością 
ruchową spowodowaną 
MPD

E-np.240, 824

• arkusz dla osób 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi

* płyta CD z wydłużonymi przerwami



zapoznać uczniów z Komunikatem o dostosowaniach do 28 września

wraz z deklaracją wstępną zebrać opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie

przeanalizować wraz z Radą Pedagogiczną sytuację uczniów posiadających 
dokumenty uprawniające do dostosowań oraz uczniów nieposiadających 
takich dokumentów, ale wskazanych przez wychowawców lub nauczycieli

ustalić, którzy uczniowie ujęci są w Komunikacie o dostosowaniach, wybrać 
wraz z Radą Pedagogiczną dostosowania

Praca z Komunikatem o dostosowaniach cz. 1
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Praca z Komunikatem o dostosowaniach cz.2
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uzgodnić z OKE niestandardowe dostosowania i dostosowania dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi do 10 lutego

zapoznać uczniów z zaproponowanymi dostosowaniami na załączniku 4b 
do 10 lutego

zebrać oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji 
z dostosowania na załączniku 4b do 15 lutego

w przypadkach losowych zaistniałych po 15 lutego niezwłocznie powiadomić 
dyrektora OKE



nie ma konieczności 
porozumiewania się  z OKE

wśród dostosowań nie ma 
przedłużenia czasu

wśród dostosowań nie ma płyty 
z wydłużonymi przerwami

uczeń posiadający opinię o 
dostosowaniu wymagań 

edukacyjnych bez zapisu o 
specyficznych trudnościach w 

uczeniu się nie jest uprawniony 
do dostosowań w tabeli 1.11



Zdający słabosłyszący



Przedłużenie czasu egzaminu maturalnego z informatyki 

30 minut dotyczy obu części arkusza egzaminacyjnego 
łącznie

rada pedagogiczna, w porozumieniu ze zdającym, wskazuje 
czas przedłużenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym w części 
I i/lub części II 

np. 15 minut + 15 minut albo 10 minut + 20 minut

możliwe jest wskazanie, że przedłużenie czasu trwania 
egzaminu zostanie w całości (tj. nie więcej niż 30 minut) 
wykorzystane tylko w jednej z części arkusza, np. w części II

jeżeli zdający korzysta z przedłużenia czasu egzaminu 
maturalnego z informatyki w I części arkusza, czas 
rozpoczęcia części II egzaminu przesuwa się odpowiednio
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Jak wprowadzać formy i sposoby dostosowania warunków 
egzaminacyjnych do systemu SIOEO?
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https://www.youtube.com/watch?v=dLG8_PGsGn8



Jak wprowadzać formy i sposoby dostosowania warunków 
egzaminacyjnych do systemu SIOEO?

40



Dodawanie dostosowań – czyli odznaczyć kwadracik…
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2.  W 1. etapie, wybrać Typ arkusza z listy 
rozwijalnej 2 .

Dla dostosowanego typu arkusza, na dole listy 
grupy uprawnionych do dostosowania, pojawi się 
wówczas domyślnie zaznaczona właściwa opcja 3.

• w przypadku, gdy zdający ma mieć dostosowaną 
jedynie formę egzaminu, czyli typ arkusza bez 
dodatkowych sposobów dostosowań, należy 
odznaczyć kwadracik z uprawnieniem na dole 
i zatwierdzić dostosowanie przyciskiem Zapisz. 

W tej sytuacji zostanie zmieniony jedynie typ arkusza 
w deklaracji.

• w przypadku, gdy zdający ma mieć przyznane sposoby 
dostosowań należy kliknąć przycisk Przejdź dalej 4.

W 1. etapie można również wskazać dodatkowe 
uprawnienia, zaznaczając odpowiedni kwadracik.



Pisemne porozumienia z Dyrektorem OKE 
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Pisemne porozumienia z Dyrektorem OKE zgodnie z zapisami 
w komunikacie o dostosowaniach

obecność w sali osoby niezbędnej do 
uzyskania właściwego kontaktu ze 

zdającym i/lub do obsługi 
potrzebnego sprzętu

zdający z autyzmem, w 
tym z zespołem 

Aspergera

zdający, którzy znaleźli 
się w sytuacji 

kryzysowej lub 
traumatycznej

zastosowanie szczegółowych zasad 
oceniania rozwiązań zadań otwartych 

z języka polskiego/języków obcych 
nowożytnych, jak dla zdających 
ze specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się

cudzoziemcy

zdający, którzy 
mają trudności 

adaptacyjne 
związane z 

wcześniejszym 
kształceniem 

za granicą

zdający z 
zaburzeniami 
komunikacji 
językowej

43



Wniosek o szczególne dostosowania

44

Wniosek o szczególne dostosowania dotyczy wszystkich porozumień 
z Dyrektorem OKE w sprawie dostosowań egzaminu.

cd. w Zbiorze instrukcji  dla użytkowników 
systemu SIOEO egzamin maturalnego



Zadania do wykonania



Harmonogram zadań
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zgłoszenie do 
OKE szkoły, w 
której po raz 
pierwszy ma być 
przeprowadzony 
egzamin 
maturalny

do 31 sierpnia

zapoznanie uczniów, którzy 
zamierzają przystąpić do 
egzaminu maturalnego, z 
informacją o egzaminie 
maturalnym oraz z 
komunikatami dyrektora CKE, w 
tym w szczególności z 
komunikatem w sprawie 
harmonogramu 
przeprowadzania egzaminu 
maturalnego w 2022 r. i 
komunikatem o 
dostosowaniach

do 28 września 

przyjęcie od 
uczniów lub 
absolwentów 
wstępnych 
deklaracji oraz 
dokumentów 
uprawniających 
do dostosowania 
warunków i form 
egzaminu 
maturalnego 

do 30 września

przyjęcie od absolwenta 
wniosku o przystąpienie do 
egzaminu maturalnego w innej 
szkole, niż szkoła, którą 
ukończył wraz z deklaracją 
przystąpienia do egzaminu 
maturalnego i niezwłoczne 
przekazanie tych dokumentów 
do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej 

do 31 grudnia

17.2.HARMONOGRAM ZADAŃ PRZEWODNICZĄCEGO (ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO )ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGOO w Informacji o sposobie 
organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 s. 119

Sierpień – grudzień 2021



Harmonogram zadań
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przyjęcie od 
uczniów i 
absolwentów 
deklaracji 
ostatecznych; 
przyjęcie 
brakującej 
dokumentacji
uprawniającej do 
dostosowania 
warunków i form 
egzaminu 
maturalnego 

do 7 lutego

ustalenie 
sposobów 
dostosowania 
warunków i form 
egzaminu dla 
uczniów i 
absolwentów 
uprawnionych do 
dostosowań oraz 
poinformowanie 
ich o nich na 
piśmie

do 10 lutego

przyjęcie oświadczeń uczniów 
i absolwentów o korzystaniu 
albo niekorzystaniu z 
przyznanych dostosowań;
przekazanie do OKE za 
pośrednictwem SIOEO wykazu 
uczniów i absolwentów 
przystępujących do egzaminu 
maturalnego;
złożenie zapotrzebowania na 
arkusze egzaminacyjne dla 
nauczycieli wspomagających 
zdających w czytaniu i/lub 
pisaniu

do 15 lutego

poinformowanie OKE o braku 
możliwości powołania zespołu 
przedmiotowego do 
przeprowadzenia części ustnej 
egzaminu z języka obcego 
nowożytnego lub braku 
możliwości powołania zespołu 
nadzorującego

do 22 lutego 

17.2.HARMONOGRAM ZADAŃ PRZEWODNICZĄCEGO (ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO )ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGOO w Informacji o sposobie 
organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 s. 119

styczeń – luty 2022
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Zadania do wykonania w SIOEO



Egzamin maturalny w 2023 roku



od czerwca 2021 r.

konferencje dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 
dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023, 
w pierwszej kolejności dla nauczycieli języka polskiego

do 1 września 2021 r.

ogłoszenie na stronie CKE 
komunikatu w sprawie listy 

jawnych zadań egzaminacyjnych 
w części ustnej egzaminu 

maturalnego z języka polskiego 
(zadanie 1 w zestawie zadań 

egzaminacyjnych)

grudzień 2021 r.

publikacja arkuszy pokazowych egzaminu 
maturalnego w Formule 2023, w tym arkuszy 
w formach dostosowanych

wrzesień 2022 r.

dystrybucja tablic

Działania informacyjne związane z egzaminem maturalnym 
w Formule 2023

grudzień 2022 r.

próbny egzamin maturalny w Formule 2023

matura 2023



Harmonogram wdrażania egzaminu maturalnego 
dla kolejnych grup zdających 

Grupa zdających 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Absolwenci 4-letniego LO EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23

Absolwenci 5-letniego technikum EM15 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23

Absolwenci 3-letniego LO (z lat 2005‒2022) EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM23 EM23 EM23

Absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006‒2023) EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM23 EM23

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia 

(po gimnazjum + BS I) EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM15 EM23

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia 

(po 8-letniej SP + BS I) EM15 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23

Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej 

(sprzed 2005 r.) EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23

Osoby, które ukończyły LO na podstawie 

egzaminów eksternistycznych EM15 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23

Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą 

(bez uprawnień na studia) EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23 EM23
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Egzamin maturalny w 2023 roku

52

zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z 2018 roku

arkusze egzaminacyjne w formie określonej w „Informatorach”

bez obowiązku zdania (tj. uzyskania co najmniej 30% punktów) egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym – będzie tylko obowiązek przystąpienia do tego egzaminu (obowiązek 
zdania od 2025 r.)

absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do części pisemnej 
egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym



Warunki uzyskania świadectwa dojrzałości w 2023 r.

część poziom przedmiot status

ustna BOP język polski 30%

ustna BOP język obcy nowożytny* 30%

pisemna PP język polski 30%

pisemna PP język obcy nowożytny* 30%

pisemna PP matematyka 30%

pisemna PR przedmiot dodatkowy bez progu

53

absolwent posiadający 
dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe 
w zawodzie nauczanym 
na poziomie technika 

nie ma obowiązku 
przystąpienia



Przedmioty dodatkowe

CZĘŚĆ USTNA

• język mniejszości etnicznej BOP

• język mniejszości narodowej BOP

• język obcy nowożytny BOP albo DJ

• język regionalny BOP

CZĘŚĆ PISEMNA

• biologia PR

• chemia PR

• filozofia PR

• fizyka PR

• geografia PR

• historia PR

• historia muzyki PR

• historia sztuki PR

• informatyka PR

• język łaciński i kultura antyczna PR

• język mniejszości etnicznej PR

• język mniejszości narodowej PR

• język obcy nowożytny PR albo DJ 

• język polski PR

• język regionalny PR

• matematyka PR

• wiedza o społeczeństwie PR
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Absolwent posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
w zawodzie nauczanym na poziomie technika

nie muszą przystępować do egzaminu z jednego 
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, aby 
uzyskać świadectwo maturalne

zamiast

wyniku egzaminu maturalnego z obowiązkowego 
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym –
będzie miał umieszczoną adnotację

„Absolwent spełnia warunki uzyskania dyplomu 
zawodowego / dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.”

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 
poziomie technika, albo 

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich 
kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie 
technika, albo 

certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji 
wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji 
zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie 
nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu 
zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika
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Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

56

do 1 września (początek klasy trzeciej liceum lub początek klasy czwartej technikum)

Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE 
komunikat w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej z języka 
polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego

niniejsza lista zadań jawnych określa wyłącznie zakres wiadomości i umiejętności 
sprawdzanych w pierwszym zadaniu w zestawie egzaminacyjnym, który zdający będzie 
losował podczas części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023 r. 



57

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

FORMUŁA OD 2015 FORMUŁA OD ROKU 2023

liczba zadań 1 2

struktura polecenie i tekst
1 zadanie dotyczy lektury obowiązkowej
2 zadanie dotyczy innych tekstów kultury 

typy tekstów o języku, literackie, ikoniczne
literackie, ikoniczne, teksty stanowiące 

materiał do analizy językowej

czas przygotowania 15 minut 15 minut

wypowiedź monologowa 10 minut 10 minut

rozmowa 5 minut 5 minut

liczba punktów możliwych 
do uzyskania

40 punktów 30 punktów

próg zaliczenia 30% 12 punktów 9 punktów

liczba zadań

struktura

typy tekstów

czas przygotowania

wypowiedź monologowa

rozmowa

liczba punktów max.

próg zaliczenia



Rozmowa zespołu przedmiotowego ze zdającym

!

nie więcej niż 5 minut

od 1 do 3 pytań?

pytania nie muszą dotyczyć obu zadań

pytania nie mogą dotyczyć faktograficznych detali 

co najmniej jedno pytanie umożliwia zdającemu 
przedstawienie własnej perspektywy

Rozmowa zespołu 
przedmiotowego 
ze zdającym może 
dotyczyć:
zagadnień określonych 
w poleceniach do obu 
zadań lub do jednego 
z dwóch zadań
utworu literackiego albo 
tekstu kultury, w tym 
materiału ikonicznego, 
dołączonego 
do polecenia
treści utworów 
literackich i tekstów 
kultury przywołanych 
przez zdającego 
w wypowiedziach. 



Język polski na poziomie podstawowym 

FORMUŁA OD 2015 FORMUŁA OD ROKU 2023

170 minut 240 minut

70 punktów (20 pkt.+50 pkt.) 70 punktów (35 pkt.+35 pkt.)

Test (20 punktów)
wykonywanie na tekście nieliterackim operacji 

dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach

Test (35 punktów)
Język polski w użyciu. Test (13 punktów)

Test historycznoliteracki (22 punkty)

Wypracowanie (50 punktów)
tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej

w związku z tekstem literackim zamieszczonym w 
arkuszu

Wypracowanie (35 punktów)
tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej  

2 tematy 
rozprawka

interpretacja tekstu poetyckiego

2 tematy 
nie jest określona forma gatunkowa

tematy nie wymagają odwołania się 
do lektury obowiązkowej

każdy temat wymaga odwołania się 
do lektury obowiązkowej
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czas

liczba punktów

arkusz 1.

arkusz 2.

forma wypowiedzi

lektury



Język polski na poziomie rozszerzonym 

FORMUŁA OD 2015 FORMUŁA OD ROKU 2023

180 minut 210 minut

40 punktów 50 punktów (15 pkt.+35 pkt.)

Test (15 punktów)

Wypracowanie (40 punktów)
tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej

w związku z tekstem literackim zamieszczonym w 
arkuszu

Wypracowanie (35 punktów)
tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej  

2 tematy 
wypowiedź argumentacyjna w związku z tekstem 

teoretycznym
interpretacja porównawcza dwóch tekstów 

literackich

2 tematy 
nie jest określona forma gatunkowa

tematy nie wymagają odwołania się 
do lektury obowiązkowej

każdy temat wymaga odwołania się 
do lektury obowiązkowej
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czas

liczba punktów

arkusz 1.

arkusz 2.

forma wypowiedzi

lektury



Wypracowanie maturalne w formule od 2023 r.

poziom podstawowy poziom rozszerzony

nie krótsze niż 400 wyrazów nie krótsze niż 500 wyrazów

w temacie są wskazane 4 elementy, 
które zdający musi uwzględnić:

w temacie są wskazane 4 elementy, 
które zdający musi uwzględnić:

dwa utwory literackie, w tym jeden 
wskazany jako obowiązkowy w liście 
lektur zamieszczonej w arkuszu 
egzaminacyjnym

trzy utwory literackie, w tym jeden 
wskazany jako obowiązkowy w liście 
lektur zamieszczonej w arkuszu 
egzaminacyjnym

utwory literackie reprezentujące dwie 
epoki literackie

dwa konteksty jeden kontekst12
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Matematyka na poziomie podstawowym

62

FORMUŁA OD 2015 FORMUŁA OD ROKU 2023

170 minut 180 minut

w roku 2022: ZZ 28 pkt.+ ZO 17 pkt.
(1 zadanie za 5 pkt.) łącznie 45 pkt.

od 29 do 40 zadań 
za 50 punktów (ZZ 25pkt.+ ZO 25 pkt.)

wyraźnie wyznaczone dwie części arkusza:
• z zadaniami zamkniętymi 
• z zadaniami otwartymi  

mogą wystąpić zadania pojedyncze lub 

pogrupowane w wiązki zdań  

(od dwóch do czterech zadań otwartych)

punktowane w skali 0-1
zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając 

swoją decyzję na karcie odpowiedzi

wprowadzone zostaną nowe typy zadań,
wykorzystywane już w egzaminie ósmoklasisty, np. 

zadania prawda – fałsz, zadania na dobieranie, 
zadania na uzupełnianie luki

punktowane w skali 0–2
wymagają krótkiego uzasadnienie odpowiedzi

zwiększona została liczba zadań otwartych 
krótkiej odpowiedzi

punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 0–6
wymagają starannego zaplanowania strategii 

rozwiązania oraz przedstawienia sposobu 
rozumowania

zrezygnowano z zadań, za rozwiązanie których 
można było uzyskać 5 albo 6 punktów

czas

liczba zadań i punktów

struktura arkusza

zadania zamknięte

zadania otwarte krótkiej
odpowiedzi

zadania otwarte 
rozszerzonej odpowiedzi 



Matematyka na poziomie podstawowym
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FORMUŁA OD 2015 FORMUŁA OD ROKU 2023

wprowadzone zostaną zadania sprawdzające 
wiadomości i umiejętności matematyczne w 

kontekstach praktycznych

tablice

kontekst praktyczny



Matematyka na poziomie rozszerzonym
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FORMUŁA OD 2015 FORMUŁA OD ROKU 2023

180 minut 180 minut

od 15 do 17 zadań
50 punktów 

od 10 do 14 zadań 
za 50 punktów 

punktowane w skali 0-1
zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając 

swoją decyzję na karcie odpowiedzi

arkusz nie będzie zawierał
zadań zamkniętych

punktowane w skali 0–2, 0–3 albo 0–4
zdający udziela odpowiedzi wpisując żądane cyfry 

otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli, ocenie 
podlega tylko zakodowana odpowiedź.

arkusz nie będzie zawierał 
zadań z kodowaną odpowiedzią

punktowane są w skali 0–5, 0–6 albo 0–7
zdający ma wykazać się 

umiejętnością rozumowania oraz dobierania 
własnych strategii matematycznych 

do nietypowych warunków,

zdający będą rozwiązywali 
wyłącznie zadania otwarte

za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie 
można otrzymać maksymalnie 2, 3, 4, 5

lub 6 punktów.

czas

liczba zadań i punktów

zadania zamknięte

zadania z kodowaną 
odpowiedzią

zadania otwarte rozszerzonej 
odpowiedzi 



Język obcy nowożytny
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FORMUŁA OD 2015 FORMUŁA OD ROKU 2023

PP 120 PR 150 DJ 180 PP 120 PR 150 DJ 180

50 punktów 60 punktów

zadania zamknięte 
1 zadanie otwarte rozszerzonej wypowiedzi 

(wypowiedź pisemna)

wprowadzono zadania otwarte 
w każdej części arkusza

tj. rozumieniu ze słuchu, 
rozumieniu tekstów pisanych, 

znajomości środków językowych 
(gramatyki i leksyki)

zadania zamknięte
zadania otwarte krótkiej odpowiedzi w części: 

znajomość struktur językowo-leksykalnych 
1 zadanie otwarte rozszerzonej wypowiedzi 

(wypowiedź pisemna)

zadania zamknięte
zadania otwarte krótkiej odpowiedzi w częściach: 

rozumienie ze słuchu i znajomość struktur językowo-
leksykalnych 

1 zadanie otwarte rozszerzonej wypowiedzi 
(wypowiedź pisemna)

czas w minutach

liczba punktów

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom dwujęzyczny



Chemia na poziomie rozszerzonym
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FORMUŁA OD 2015 FORMUŁA OD ROKU 2023

180 180

do 45 zadań 60 punktów do 45 zadań 60 punktów

rozbudowane dane,
inny sposób 

prezentacji danych, 
zmiana szaty 

graficznej,
kolorowe tabele np. 

wskaźników kwasowo-
zasadowych

kalkulator prosty kalkulator naukowy

czas

liczba zadań i punktów

tablice

przybory pomocnicze



Przedmioty dodatkowe

67

wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym 
zrezygnowano z wypracowania na rzecz dwóch dłuższych wypowiedzi pisemnych, w tym wypowiedzi w formie pisma 
formalnego (np. zażalenia, pozwu, apelacji, odwołania, skargi) na podstawie różnych materiałów źródłowych

historia na poziomie rozszerzonym
wprowadzono nowe zasady oceniania wypracowania

przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, geografia na poziomie rozszerzonym) 
zwiększono udział zadań w wiązkach, tj. zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie 
wspólnego materiału źródłowego (tekstów, wykresów, tabel itd.)

informatyka na poziomie rozszerzonym
egzamin będzie przeprowadzany w jednej części (nie tak jak obecnie – w dwóch)

w arkuszach egzaminacyjnych z wielu przedmiotów wykorzystywane będą zadania wymagające zastosowania wiadomości
i umiejętności z danego przedmiotu w kontekście praktycznym, dnia codziennego



Baza wiedzy SIOEO
https://pomoc.ksdo.gov.pl/collector/pages.action?key=BWSIOEO







Szczegółowe 
wyniki egzaminów w SIO



Kliknij w ikonę            i przejdź do Strefy Pracownika
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Kliknij przycisk „Zaloguj się za pomocą KSDO”
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Kliknij przycisk „Wyniki egzaminów”
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Kliknij przycisk „Egzamin maturalny rok 2020/2021”
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Kliknij przycisk „Szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego”
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Korzystaj z udostępnionych raportów
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Korzystaj z udostępnionych raportów, pobieraj dane, klikając w ikonę
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Dziękujemy za uwagę.

Małgorzata Michalska
kierownik 
Wydział Egzaminów z Zakresu 
Kształcenia Ogólnego
malgorzata.michalska@lodz.oke.gov.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia 
Ogólnego

94-203 Łódź 
ul. Praussa 4

mailto:malgorzata.michalska@wz.uni.lodz.pl

