
 

 

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych 

CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice 

oraz nauczyciele mogą z tych stron pobrać: 

• informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz 

z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne 

obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które 

 nie obowiązują na egzaminie w 2023 r. 

•  komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, 

języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz 

z aneksami obowiązującymi w 2023 r. 

•  przykładowe arkusze egzaminacyjne 

•  arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce 

nowożytne na poziomie podstawowym) 

• materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj. 

–  zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części 

pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym 

i rozszerzonym 

–  zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego 

wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem 

–  przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego 

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 

z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu 

maturalnego w Formule 2023 

•  zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym 

• materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj. 

– elementy analizy statystycznej w biologii 

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 

z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu 

maturalnego w Formule 2023 

• materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj. 

– dwa opracowania dotyczące elektrochemii 

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 

z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu 

maturalnego w Formule 2023 

•  materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych 

z geografii. 

 

http://www.cke.gov.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_j%C4%99zyka_polskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf
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https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/pokazowe/Polski_PP/Materia%C5%82y%20dodatkowe_zbi%C3%B3r%20zada%C5%84%20do%20ustnej%20matury.pdf
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-czesc-ustna/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/jezyk-polski-filmy-scenariusze-i-prezentacje/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/matematyka-materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/biologia/Elementy%20analizy%20statystycznej%20w%20biologii.pdf
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/biologia-materialy-dodatkowe/biologia-filmy-scenariusze-i-prezentacje/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/chemia-materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/chemia-materialy-dodatkowe/chemia-filmy-scenariusze-i-prezentacje/
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/geografia/Interpretacja%20danych%20statystycznych%20w%20zadaniach%20egzaminacyjnych%20z%20geografii.pdf

