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Przydatne linki

2środa, 12 maja 2021

• https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/482

• https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-
2023/

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Inform
atory/20210324%20Informator%20Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20og
%C3%B3lna%20FIN.pdf

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Inform
atory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Inform
atory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PR.pdf

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/482
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf


Matura ustna

• Lista zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu
powinna być ogłoszona „nie później niż do dnia 1 września
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym
jest przeprowadzany egzamin”.

• Materiały do części ustnej mogą być przysłane do szkoły
w wersji elektronicznej.

• Liczba zestawów wynosi co najmniej 200 zadań.
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Matura ustna

• Zestawy przekazywane są przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego nie później niż na 2 dni przed pierwszym
dniem egzaminu.

• „Zestaw składa się z dwóch zadań sprawdzających
umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat,
w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim
lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym
materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem”.

• Zdający nie korzysta ze słowników.

środa, 12 maja 2021



Matura ustna

• Zespół egzaminacyjny: dwie osoby; jeden nauczyciel musi
być egzaminatorem (przewodniczący zespołu); jeden
nauczyciel spoza szkoły.

• Sala: podczas egzaminu w sali może przebywać
jeden zdający i jedna osoba przygotowująca się
do egzaminu.

• Nauczyciel wspomagający: w sali egzaminacyjnej może
przebywać nauczyciel wspomagający oraz specjaliści
z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności.
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Matura ustna

• Podczas egzaminu nie udziela się żadnych wyjaśnień
dotyczących zadań egzaminacyjnych.

• Uczeń, który jest przewlekle chory, może korzystać podczas
egzaminu ze sprzętu i leków koniecznych ze względu na
chorobę.

• Jeżeli materiały egzaminacyjne zostały przesłane w wersji
elektronicznej, należy uczniowi udostępnić komputer.

• Wynik ogłaszany jest w dniu egzaminu.
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Przebieg ustnego

• Zdający losuje zestaw zadań i przygotowuje się do
wypowiedzi nie więcej niż 15 minut.

• Zdający przedstawia wypowiedź monologową na
temat dwóch zadań. Wypowiedź na temat obu zadań trwa
około 10 minut. Wypowiedzi monologowej nie wolno
przerywać zdającemu!

• Zdający rozmawia z egzaminatorami na temat
zagadnień określonych w poleceniach do obu zadań lub do
jednego zadania, tekstów kultury określonych w poleceniu
lub przywołanych przez zdającego. Rozmowa trwa około
5 minut.
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Punktacja części ustnej

Aspekt merytoryczny 
monologu - 16 punktów

Kompozycja 
monologu – 4 punkty

Aspekt merytoryczny 
rozmowy – 6 punktów

Poprawność 
językowa – 4 punkty

Część ustna 
30 punktów
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Matura pisemna

• Zespół: w skład zespołu nie może wchodzić
nauczyciel języka polskiego ani wychowawca klasy; nie
udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań
egzaminacyjnych.

• Zdający: nie powinni opuszczać sali.
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Pisemna – PP i PR – ważne

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

Całość 70 pkt: test 22 pkt + język 
w użyciu 13 pkt (w tym notatka 
syntetyzująca 4 pkt) + wypracowanie 
35 pkt

Całość 50 pkt: test 15 pkt (w tym 
zadania otwarte, np. uzasadnienie 
z potwierdzeniem) + wypracowanie 
35 pkt

400 wyrazów 500 wyrazów

240 minut 210 minut

Konieczność znajomości lektur (s. 7–10
w Informatorze o maturze dla PP)

Konieczność znajomości lektur (s. 9–10 
w Informatorze o maturze dla PR)

10środa, 12 maja 2021

Notatka syntetyzująca: 
zamiast streszczenia, 3 pkt + 1 pkt za poprawność językową,
60–90 słów



Błąd rzeczowy a kardynalny

• Błąd rzeczowy: nieznajomość lektury obowiązkowej (złe
przypisanie autorstwa, błąd w nazwisku bohatera, losy
bohaterów drugoplanowych, wątki poboczne);
nieznajomość utworu innego niż obowiązkowy;
nieznajomość kontekstu wybranego przez zdającego (fakty
historyczne, pojęcia).

• Błąd kardynalny: nieznajomość lektury obowiązkowej
w zakresie fabuły, głównych wątków, losów głównych
bohaterów.

• Ten sam błąd powtórzony kilkakrotnie liczony jest jako
jeden błąd.

11środa, 12 maja 2021



Punktacja wypracowania PP i PR

35 p.

Warunki formalne 

1 p.

Kompozycja 7 p.:

3 p. struktura 

3 p. spójność 

1 p. styl

Kompetencje 
literackie i 
kulturowe 

16 p.

Język

11 p.: 

7 p. zakres 
i poprawność 

środków 

2 p. ortografia 

2 p. interpunkcja

12środa, 12 maja 2021



Matura 2022 – zmiana

• Ustny – nieobowiązkowy, tylko dla chętnych

• PR – maturzysta musi przystąpić do 1 rozszerzonego bez
konieczności zdania

• PP – zakres – wg wymagań z 16 grudnia 2020 r.
(rozporządzenie) i zgodne z maturą 2021

• Film z konferencji prasowej 21.04.2021:

https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/vid
eos/1385144048509181

13środa, 12 maja 2021



Matura 2023

• Ustny – obowiązkowy

• Rozszerzony – maturzysta musi przystąpić do 1 przedmiotu
bez obowiązku zdania

• 30% na PR (konieczność zdania) – dopiero od 2025

• Wideoczat z dyr. CKE, drem Marcinem Smolikiem:

https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/vid
eos/276958697247486

14środa, 12 maja 2021



Ważne do Matura 2023

• Grudzień 2021 – przykładowe Arkusze maturalne

• Grudzień 2022 – planowana pierwsza próbna matura wg 
nowych założeń

• Spotkanie 29.04.2021 z dyr. CKE, drem M. Smolikiem:

• https://www.facebook.com/events/4302751076403974/

15środa, 12 maja 2021

https://www.facebook.com/events/4302751076403974/?__cft__[0]=AZU0P4xZpE6yDdB_Xzxt9rsTpspaMe_1qSyXHFI-x-w2mIBdiyNePopIJTA5DliS1jvUGvivceOi2CsZdv35LOQj4tSIWFrG5lU6PGqVW1hl7QO3fZEcdclz_lWDAJin2zmCTQ7AVF1n06S7dQBWYhUih7kcX_qVsKAfyY5o8GnEaw&__tn__=-UK-R


Pomysły na ćwiczenia?

• „Lekturownik” [pomysł zadania na stronach dla
polonistów, dostępny po przyjęciu do grupy,
np. Polonistyczna grupa wsparcia dla nauczycieli szkół
ponadpodstawowych; Poloniści w szkole średniej]

• Notatka syntetyzująca [jak wyżej]

• Stanowisko-uzasadnienie z przykładem, np.: cytat – do
niego uzasadnienie, może być podanie przykładu z kultury
lub własnych doświadczeń [PR – zadanie za 3 pkt]:
„Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy, gdy
staje się on przełożonym”. – Erich Maria Remarque

Szczegóły – ciąg dalszy nastąpi…

16środa, 12 maja 2021


