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CZĘŚĆ USTNACZĘŚĆ USTNA  

Egzamin maturalny z
języka polskiego w

części ustnej
sprawdza

umiejętność
tworzenia

wypowiedzi na
określony temat,

zgodnej z zasadami
poprawności

językowej, logiki i
retoryki.



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.

WAŻNE!WAŻNE!



ZESTAWY EGZAMINACYJNEZESTAWY EGZAMINACYJNE

Liczba zestawów
wynosi co najmniej

200 zadań.



Zadanie 1. 
zawiera zagadnienie

sprawdzające znajomość treści i
problematyki lektury

obowiązkowej – zamieszczonej
w podstawie programowej na
poziomie podstawowym do

realizacji w całości lub we
fragmentach – i tworzenie
wypowiedzi na jej temat z

uwzględnieniem wybranego
kontekstu 

Zadanie 2. 
dotyczy zagadnienia

związanego z literaturą lub
innymi dziełami sztuki albo
językiem; zdający omawia je
na podstawie dołączonego do
polecenia materiału w postaci

tekstu literackiego lub
nieliterackiego albo tekstu

ikonicznego

SKŁAD ZESTAWUSKŁAD ZESTAWU



Przykładowe zadanie nr 1Przykładowe zadanie nr 1



Przykładowe zadanie nr 2Przykładowe zadanie nr 2



Przykładowe poleceniePrzykładowe polecenie
Zad. 2 KulturaZad. 2 Kultura

Jakie funkcje w tekstach kultury mogą pełnć symbole i alegorie? Omów zagadnienie
na podstawie zamieszczonego materiału oraz wybranego utworu literackiego.

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99dne_ko%C5%82o_(obraz_Jacka
wskiego)



Matura pisemna z języka polskiegoMatura pisemna z języka polskiego

Egzamin części
obowiązkowej

(podstawowej) trwa 240
minut.

Egzamin części
dodatkowej

(rozszerzonej) trwa 210
minut.



1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi
Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi
Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
4) Sofokles, Antygona;
5) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
6) Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
7) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
(fragmenty);
8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
10) Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
11) Jan Kochanowski, tren IX, X, XI, XIX; Odprawa
posłów greckich;
12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
13) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
14) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
15) Molier, Skąpiec; 

Lista lektur: 
poziom

podstawowy



16)Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
  17) Adam Mickiewicz,  Oda do młodości; wybrane ballady,
w tym  Romantyczność;  Konrad 
Wallenrod; Dziady cz. III;
  18) Juliusz Słowacki, Kordian,
  19) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia; 
 20) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
  21) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
  22) Henryk Sienkiewicz, Potop; 
 23) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; 
 24) Stanisław Wyspiański, Wesele; 
 25) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);  
26) Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony...,
Przedwiośnie;  
27) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);

Lista lektur:
 poziom

podstawowy



28) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie,
którzy szli;
29) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
30) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
31) Albert Camus, Dżuma;
32) George Orwell, Rok 1984;
33) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
34) Sławomir Mrożek, Tango;
35) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym
(wybrane opowiadanie), Górą „Edek”(z tomu Prawo prerii);
36) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
37) Antoni Libera, Madame;
38) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
39) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z
tomu Gra na wielu bębenkach);
40) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem
(fragmenty);
41) Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: treny i pieśni
Jana Kochanowskiego, bajki Ignacego Krasickiego, Dziady
cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta
Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego
[wymaganie I.1.12)].

Lista lektur:
 poziom

podstawowy



Egzamin pisemny – poziomEgzamin pisemny – poziom
podstawowypodstawowy





Dotyczą poszczególnych tekstów
zamieszczonych w arkuszu
egzaminacyjnym, a także wymagają
skonfrontowania tych tekstów

 

Zadania w części 1.Zadania w części 1.  
Język polski w użyciuJęzyk polski w użyciu



Dotyczą poszczególnych tekstów
zamieszczonych w arkuszu
egzaminacyjnym, a także wymagają
skonfrontowania tych tekstów

Zadania w części 1.Zadania w części 1.  
Język polski w użyciuJęzyk polski w użyciu

UZASADNIJ...
PORÓWNAJ...

OKREŚL FUNKCJĘ...
 



W części :TestW części :Test
historycznoliterackihistorycznoliteracki

znajdą się coznajdą się co
najmniej 2 zadanianajmniej 2 zadania

egzaminacyjneegzaminacyjne
dotyczące każdej zdotyczące każdej z

wymienionychwymienionych
poniżej grup okresówponiżej grup okresów

literackich:literackich:

Starożytność (antyk i Biblia) – za rozwiązanie
wszystkich zadań dotyczących antyku i Biblii
będzie można uzyskać maksymalnie 3 pkt 
Średniowiecze, renesans, barok, oświecenie za
rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych
okresów będzie można uzyskać maksymalnie 4
pkt
Romantyzm, pozytywizm za rozwiązanie
wszystkich zadań dotyczących tych okresów
będzie można uzyskać maksymalnie 6 pkt 
Młoda Polska, 20-lecie międzywojenne,
literatura wojny i okupacji – za rozwiązanie
wszystkich zadań dotyczących tych okresów
będzie można uzyskać maksymalnie 6 pkt 
Literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna,
literatura po 1989 r. – za rozwiązanie wszystkich
zadań dotyczących tych okresów będzie można
uzyskać maksymalnie 3 pkt

1.

2.

3.

4.

5.







DO CZEGO ODNOSI SIĘ...
CZY... JEST TAKI SAM...? UZASADNIJ!

WYPISZ, ZILUSTRUJ, OKREŚL FUNKCJĘ!
JAKI MOTYW ŁĄCZY?

CO RÓŻNI?
CZY... MÓGŁBY BYĆ ILUSTRACJĄ...?



dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako
obowiązkowy w liście lektur zamieszczonej w arkuszu
egzaminacyjnym 
dwa konteksty pogłębiające rozumienie omawianych
utworów do wyboru spośród: historycznoliterackiego,
teoretycznoliterackiego, literackiego, biograficznego,
kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego,
historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego,
politycznego, społecznego.

Zdający samodzielnie tworzy wypracowanie na wybrany
przez siebie temat, nie krótsze niż 400 wyrazów.
 
W każdym temacie są wskazane 4 elementy, które zdający
musi uwzględnić w wypracowaniu, tj.: 

WypracowanieWypracowanie



DOBÓR UTWORÓW LITERACKICH W ZALEŻNOŚCI ODDOBÓR UTWORÓW LITERACKICH W ZALEŻNOŚCI OD
TEKSTU WSKAZANEGO W TEMACIE WYPRACOWANIATEKSTU WSKAZANEGO W TEMACIE WYPRACOWANIA

Każdy temat wymaga odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, wybranej spośród
lektur obowiązkowych, których lista jest zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym. 



Każdy temat wymaga odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, wybranej spośród
lektur obowiązkowych, których lista jest zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym. 



Ocenianie wypowiedzi pisemnejOcenianie wypowiedzi pisemnej



Arystoteles, Poetyka, Retoryka
(fragmenty);
Platon, Państwo (fragmenty);
Arystofanes, Chmury;
Jan Parandowski, Mitologia, część II
Rzym;
Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
św. Tomasz z Akwinu, Summa
teologiczna (fragmenty);
François Villon, Wielki testament
(fragmenty);
François Rabelais, Gargantua i Pantagruel
(fragmenty);

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10. Michel de Montaigne, Próby
(fragmenty);
11. Jan Kochanowski, Treny (jako
cykl poetycki);
12. Piotr Skarga, Żywoty świętych
(fragmenty);
13. William Szekspir, Hamlet;
14. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
15. Realistyczna lub naturalistyczna
powieść europejska (Honoré de
Balzac, Ojciec Goriot lub Charles
Dickens, Klub Pickwicka, lub
Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub
Gustaw Flaubert, Pani Bovary);

Poziom rozszerzony -
LEKTURY NA
EGZAMINIE



16. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
17. Franz Kafka, Proces (fragmenty);
18. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
19. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
20. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z
tomu Sklepy cynamonowe;
21. Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
22. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
23. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym
Jorku;
24. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
25. wybrane eseje następujących autorów:
Jerzego Stempowskiego, Gustawa
HerlingaGrudzińskiego, Zbigniewa Herberta,
Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka
Rymkiewicza (co najmniej po jednym
utworze).
Lista lektur obowiązkowych będzie
zamieszczana w arkuszu egzaminacyjnym.

Poziom rozszerzony -
LEKTURY NA
EGZAMINIE



W arkuszu pojawią się również zadania, w
których tekstami źródłowymi mogą być

utwory poetyckie – zarówno autorów
wskazanych w podstawie programowej, jak i

innych. Zadania te nie będą sprawdzały
znajomości treści konkretnego utworu, ale –

umiejętność odczytywania tego typu tekstów. 

Poezja na egzaminie



CHARAKTERYSTYKA ARKUSZY EGZAMINACYJNYCHCHARAKTERYSTYKA ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH
NA POZIOMIE ROZSZERZONYMNA POZIOMIE ROZSZERZONYM



W części pierwszej egzaminu maturalnego na poziomie
rozszerzonym znajdą się przede wszystkim zadania
otwarte, mogą pojawić się także zadania zamknięte. 

Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie
formułuje odpowiedź. 

Wśród zadań otwartych przeważać będą zadania krótkiej
odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu.

CZĘŚĆ 1 



Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera
odpowiedź spośród podanych.

Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.: 
• zadania wyboru wielokrotnego 
• zadania typu prawda-fałsz 
• zadania na dobieranie.

CZĘŚĆ 1 



Arkusz drugi zawiera dwa tematy wypracowania do
wyboru. 

Zdający samodzielnie tworzy wypracowanie na wybrany
przez siebie temat, nie krótsze niż 500 wyrazów. 

Tematy te dotyczą literatury (poezji, prozy, dramatu). 
Nie jest określona forma gatunkowa wypowiedzi.

Arkusz 2



trzy teksty, w tym jedna lektura z listy lektur
obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej i
zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym 

jeden kontekst do wyboru spośród: historycznoliterackiego,
teoretycznoliterackiego, literackiego, biograficznego,
kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego,
historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego,
politycznego, społecznego.

W każdym temacie są wskazane 4 obowiązkowe elementy, tj.:

WypracowanieWypracowanie



Zdający może jako utwór dodatkowy, poza
lekturą obowiązkową wskazaną w podstawie

programowej i zamieszczoną w arkuszu
egzaminacyjnym, przywołać poezję oraz inny

utwór literacki (nie musi to być lektura
obowiązkowa). Każdy temat wymaga odwołania
się do obowiązkowej lektury szkolnej, wybranej

spośród lektur obowiązkowych, których lista
jest zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.

WypracowanieWypracowanie



Tematyka wypracowańTematyka wypracowań



spełnienie formalnych warunków polecenia (od 0 do 1 pkt; ≈ 3%) 
kompetencje literackie i kulturowe (od 0 do 16 pkt; ≈ 46%) 
kompozycja wypowiedzi (od 0 do 7 pkt; = 20%) 4. język wypowiedzi
(od 0 do 11 pkt; ≈ 31%).

Za napisanie wypracowania zdający będzie mógł otrzymać maksymalnie
35 punktów.

Oceniając pracę, egzaminatorzy będą przydzielali punkty w czterech
kryteriach głównych, tj. 

1.
2.
3.

ZASADY OCENIANIAZASADY OCENIANIA
WYPRACOWANIAWYPRACOWANIA



Kryteria ocenyKryteria oceny



Informacje oraz przykłady wykorzystane w
prezentacji  pochodzą z  "Informatora o egzaminie
maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu
obowiązkowego od roku szkolnego 2022/2023",

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2021,
red. dr Wioletta Kozak


