
Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w obu formułach, tj.

1) Formule 2023 (dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum)

2) Formule 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum).



Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Dla absolwentów 3-letniego liceum 

i 4-letniego technikum (Formuła 2015)

Przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych  obowiązujących również         

w roku 2021 i 2022 (+ część ustna), określonych 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki        

z 2022 r.

Przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych, określonych                         

w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki         

z 2022 r..

Wymagania egzaminacyjne to wymagania 

podstawy programowej zredukowane o około 

20–25% (w zależności od przedmiotu).

Wymagania egzaminacyjne to wymagania 

podstawy programowej zredukowane o około 

20–25% (w zależności od przedmiotu).

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

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



Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Dla absolwentów 3-letniego liceum 

i 4-letniego technikum (Formuła 2015)

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) Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie 

przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.

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) Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 

przedmiotu na PR.

3) Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują 

do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu 

dodatkowego).

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

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



Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Język polski – poziom podstawowy

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

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

Podstawa programowa Wymagania egzaminacyjne w 2023 i 2024 r.

Czas trwania 240 minut 240 minut

70 60
Liczba punktów do 

uzyskania

Liczba tekstów 

obowiązkowych

48 (bez poezji) + 6 z zakresu 

szkoły podstawowej
37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły 

podstawowej

Wypracowanie  2 tematy do wyboru

 w temacie wskazana lektura 

obowiązkowa

 minimum 400 wyrazów

 2 tematy do wyboru

 możliwość odwołania do dowolnej lektury 

obowiązkowej

 minimum 300 wyrazów

Pełny zakres wymagań Zakres wymagań ograniczony o ok. 25%.
Wymagania 

egzaminacyjne



Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Matematyka – poziom podstawowy

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

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

Podstawa programowa Wymagania egzaminacyjne w 2023 i 2024 r.

Czas trwania 180 minut 180 minut

50 46
Liczba punktów do 

uzyskania

25 29

9–15 7–13

Pełny zakres wymagań Zakres wymagań ograniczony o ok. 25%.
Wymagania 

egzaminacyjne

Liczba punktów za 

zadania zamknięte

Liczba zadań 

otwartych



Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Język obcy – poziom podstawowy

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

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

Podstawa programowa Wymagania egzaminacyjne w 2023 i 2024 r.

Czas trwania 120 minut 120 minut

60 60
Liczba punktów do 

uzyskania

Wypowiedź pisemna 100–150 wyrazów 80–130 wyrazów

Pełny zakres wymagań
Obniżony oczekiwany średni poziom biegłości 

językowej (w skali ESOKJ) – B1 (B1+
w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia 

tekstów pisanych).

Wymagania 

egzaminacyjne



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.

W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny 

średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)

1) poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)

2) poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

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).



Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Szczegółowe informacje, w tym Aneksy do informatorów, przykładowe 

arkusze egzaminacyjne, materiały dodatkowe – dostępne na stronie

https://cke.gov.pl

https://cke.gov.pl/

