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Zasady przystępowania do 
egzaminu

Egzamin z języka polskiego zdawany jest jako 
przedmiot obowiązkowy na poziomie 
podstawowym    a jako przedmiot dodatkowy na 
poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny z języka polskiego 
obowiązkowego na poziomie podstawowym 
składa się z części pisemnej i ustnej.

Poziom rozszerzony składa się tylko z części 
pisemnej.



Opis egzaminu z języka polskiego
 1.Egzamin maturalny z języka polskiego jako 
przedmiotu obowiązkowego podlega ocenie : 

a) w części ustnej -  oceniany jest  przez Przedmiotowy 
Zespół Egzaminacyjny, w skład którego wchodzą dwaj 
egzaminatorzy,

b) w części pisemnej – oceniany jest przez 
egzaminatorów zewnętrznych Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej. 

www.oke.jaworzno.pl



Część ustna egzaminu
 Trzy etapy egzaminu ustnego :

◦Losowanie zestawu i przygotowanie się  – 15 minut,

◦Wypowiedź  monologowa  na wylosowany temat – 10 minut,

◦Rozmowa zdającego z przedmiotowym zespołem egzaminacyjnym  
– 5 minut.

 Trzy rodzaje tekstów źródłowych :

◦Polecenie oparte na tekście literackim.

◦Polecenie oparte na tekście ikonicznym.

◦Polecenie oparte na tekście językowym.



Część pisemna egzaminu
Pisemna część egzaminu na poziomie podstawowym polega na uzupełnieniu arkusza : 

a) Sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu.

b)   Sprawdzającego umiejętność pisania wypracowania w związku z 
tekstem literackim.

Zdający ma do wyboru jeden z dwóch tematów związanych z umiejętnością napisania:

b) Rozprawki problemowej opartej na tekście epickim lub dramatycznym.

b)   Interpretacji wiersza.

Na rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego zdający ma 170 minut.



Punktacja egzaminu

◦W części pisemnej na poziomie podstawowym 
maturzysta ma do zdobycia maksymalnie 70 punktów, 
w tym  20 punktów za czytanie ze zrozumieniem i  50 
punktów za wypracowanie.

◦W części ustnej maturzysta może otrzymać 
maksymalnie             40 punktów.

Aby zdać maturę na poziomie podstawowym w części 
pisemnej   oraz  ustnej , musi uzyskać 30 % ogólnej 
punktacji.



Warunki przystąpienia do matury
◦Uczeń składa wstępną deklarację dotyczącą 
przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym do 
30 września .

◦Uczeń składa ostateczną deklarację dotyczącą 
przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym do  
7 lutego.

◦ Niezłożenie ostatecznej deklaracji jest jednoznaczne z 
tym, że wstępna deklaracja staje się ostateczną.

◦Dyrektor szkoły ogłasza szkolny harmonogram 
przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego 
na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia części 
pisemnej.
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