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Gdzie szukać informacji o egzaminie maturalnym  
w nowej formule 2023? 

(panel dyskusyjny)

Egzamin maturalny w nowej formule 2023 zostanie przeprowadzony po raz 
pierwszy:

w maju 2023 roku dla absolwentów liceów ogólnokształcących (cztero-
letnich)
w maju 2024 roku dla absolwentów techników (pięcioletnich).

Egzamin maturalny sprawdzi, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania 
określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego z da-
nego przedmiotu przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, 
opracowanych na bazie wymagań określonych w  podstawie programowej 
kształcenia ogólnego (rozporządzenie MEN z  roku 2018 – Dz.U. poz. 467, 
z późn. zm.) 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)

określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego z da-
nego przedmiotu przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz 
przedmiotów dodatkowych i składa się z części pisemnej oraz z części ustnej.

W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych: 

1. absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pi-
semnej na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych no-
wożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

2. absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pię-
ciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa wyżej

3. wybór przedmiotu nie jest zależny ani od typu szkoły, do której absol-
went uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole.

Obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu dodatkowego w części pisem-
nej nie dotyczy absolwenta posiadającego: dyplom zawodowy, dyplom po-
twierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwa potwierdzające kwalifikacje, 
certyfikaty kwalifikacji zawodowych.
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Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następują-
cych języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyj-
skiego i włoskiego.

Szczegóły związane egzaminem maturalnym w nowej formule z każdego przed-
miotu zawarte są w Informatorach (na lata szkolne 2022/2023 oraz 2023/2024 
Informatory należy czytać łącznie z Aneksami do tych informatorów, obowią-
zującymi w latach 2023 i 2024), zobacz strona internetowa OKE w Krakowie.

Zasadnicza zmiana w egzaminie maturalnym w formule 2023 dotyczy egza-
minu z  języka polskiego, w związku z czym do tego egzaminu mamy liczne 
materiały dodatkowe i informacje.

Dostępne są materiały dotyczące:

egzaminu pisemnego → przykładowe wypracowania wraz z oceną tych prac
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egzaminu ustnego → w postaci filmowej przebieg egzaminu 

Dodatkowo został przygotowany i  opracowany przez Teresę Bulską-Leśniak 
z OKE w Krakowie materiał filmowy adresowany do nauczycieli języka pol-
skiego (i nie tylko), szeroko omawiający egzamin z  języka polskiego na po-
ziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym, wskazujący między 
innymi na różnice między formułą 2015 a formułą 2023.

Zestaw czterech filmów jest dostępny na stronie OKE w Krakowie w zakładce 
Portal telewizyjny OKE.
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Zapraszamy do śledzenia stron internetowych OKE w  Krakowie – znajdą 
tu Państwo aktualne informacje i materiały dotyczące nowości w egzaminie 
maturalnym w nowej formule, jak również informacje o innych egzaminach, 
o organizacji egzaminów oraz praktyczne informacje dla uczniów i absolwen-
tów (zakładka: Dla uczniów i absolwentów).


