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WYMAGANIA EGZAMINACY NU MATURALNEGO 
W LATACH SZKOLNYCH 2022/2023 I 2023/2024 

 

 
 

O  wymagania egzaminacyjne  
 
I.  

1.  
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6.  

 
7. 

 
8.  

 
9.   rozumienia roli  oraz ich u na zachowania 

i postawy ludzi, a  krytycznego odbioru  medialnych oraz  
korzystania z nich.  

10. Budowanie systemu  na fundamencie prawdy, dobra i  oraz szacunku 
dla  

11.   rozpoznawania i  postaw  
szacunek dla  (np.   umiar) oraz  
budowaniu   narodowej,  (np. patriotyzm, 

   walka, praca, odwaga, roztrop  
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II.  
1.  
2. 

  
3. 

  
4.  

 
5. 

 
 

III.  
1. Doskonalenie     argumentacji i  

w dyskusji. 
2. Wykorzystanie kompetencji  i komunikacyjnych w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych.  
3.    i uzasadniania  na temat  

literackich oraz innych  kultury. 
4. Doskonalenie  retorycznych, w szczeg  zasad tworzenia 

wypowiedzi  logicznych oraz stosowania kompozycji odpowiedniej  
dla danej formy gatunkowej.  

5. Rozwijanie  tworzenia  o  stopniu  
 

IV.  
1. Doskonalenie  korzystania z   informacji, oceny ich 

  i  merytorycznej. 
2. Wyrabianie nawyku samodzielnej, systematycznej lektury. 
3. Umacnianie postawy poszanowania dla cudzej  intelektualnej. 

 
S  wymagania egzaminacyjne  
 

i  
 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY  

 

I.  

 

1. : 

1) rozumie podstawy periodyzacji literatury, 
sytuuje utwory literackie w  
okresach:   

dla poziomu podstawowego, a ponadto:  
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renesans, barok, romantyzm,
pozytywizm,  Polska, dwudziestolecie 

 literatura wojny i okupacji, 
literatura lat 1945 1989 krajowa i emigracyjna, 
literatura po 1989 r.; 

2) rozpoznaje konwencje literackie i  ich 
cechy w utworach   

   
 

3) 

dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki 

i dramatu, wymienia ich podstawowe cechy 
gatunkowe; 

4) rozpoznaje w  literackim  wyrazu 
artystycznego poznane w szkole podstawowej 
oraz  znaczeniowe: oksymoron, 

  leksykalne, w tym 
frazeologizmy;   
paralelizm, wyliczenie,  wersyfikacyjne, 
w tym   ich funkcje;  

5) interpretuje  alegoryczne i symboliczne 
utworu literackiego; 

6) rozpoznaje w tekstach literackich:  
i  komizm, tragizm, humor, patos; 

 ich funkcje w  i rozumie 
 charakter;  

7) r
w 
i  

8) wykazuje   i zrozumieniem 
  wskazanych w podstawie 

programowej jako lektury  
9) rozpoznaje  i  

poznanych  oraz jej  
z programami epoki literackiej, zjawiskami 

 historycznymi, egzystencjalnymi 
i estetycznymi; poddaje  refleksji; 

10) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: 
 przedstawionego   

1) odczytuje tekst w jego warstwie
semantycznej i semiotycznej; 

2) rozumie  tradycji literackiej 
i kulturowej, rozpoznaje elementy 
tradycji w utworach, rozumie ich 

 w budowaniu  
uniwersalnych; 

3) rozpoznaje w utworach cechy 
 literackich i artystycznych 

oraz odczytuje ich funkcje; 
4)    

i pokolenie literackie; rozpoznaje 
 programowe w utworach 

literackich  epok; 
5) rozpoznaje  

i  w utworach 
literackich, rozumie ich 
uniwersalny charakter oraz  
w interpretacji; 

6) rozpoznaje w utworach literackich 
konwencje:   

  
 

7)  przemiany konwencji i ich 
przenikanie  w utworach 
literackich; rozpoznaje odmiany 
synkretyzmu (rodzajowego, 
gatunkowego) oraz interpretuje 
jego znaczenie; 

8) rozumie  archetypu, 
rozpoznaje archetypy w utworach 
literackich oraz  ich  
w tworzeniu  
uniwersalnych; 

9) rozumie  parafrazy, parodii 
i trawestacji, wskazuje ich wzorce 
tekstowe; wykorzystuje te  
w interpretacji utworu literackiego; 

10)   propozycje 
odczytania tego samego utworu 
literackiego; 

11) rozumie  aluzji literackiej, 
rozpoznaje aluzje w utworach 
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akcji, narracji, sytuacji
lirycznej; interpretuje je i  

11) rozumie  motywu literackiego i toposu, 
rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz 
dostrzega   biblijnych 
i antycznych w utworach literackich;  
ich  w tworzeniu  uniwersalnych; 

12) w interpretacji  literackich  
 do  poznanych w szkole 

podstawowej, w tym: bajek Ignacego 
Krasickiego,  cz. II oraz Pana 
Tadeusza Adama Mickiewicza, Balladyny 
Juliusza  

13)  utwory literackie lub ich fragmenty, 
dostrzega kontynuacje i  
w  utworach,  cechy 

 i   
14) przedstawia  interpretacji utworu, 

wskazuje w  miejsca,   
 argumenty na poparcie jego 

propozycji interpretacyjnej; 
15) wykorzystuje w interpretacji  

literackich potrzebne konteksty,  
kontekst historycznoliteracki, historyczny, 
polityczny, kulturowy, filozoficzny, 
biograficzny, mitologiczny, biblijny, 
egzystencjalny; 

16) rozpoznaje obecne w utworach literackich 
 uniwersalne i narodowe;  ich 

 i  z  utworu oraz 
znaczenie dla budowania  systemu 

. 

i ich znaczenie
w interpretacji  

12) rozumie i 
poznawczych, etycznych 
i estetycznych w utworach 
literackich. 

2. :  

1) przetwarza i hierarchizuje informacje 
z  np. publicystycznych, 
popularnonaukowych, naukowych; 

2) analizuje  tekstu: odczytuje jego sens, 
   prowadzenia wywodu 

oraz   
3) rozpoznaje   

publicystycznych  felieton,  
retorycznych  
popularnonaukowych i naukowych (rozprawa); 

s
dla poziomu  podstawowego, a ponadto: 
1) analizuje  eseju: odczytuje 

zawarte w nim sensy,  
prowadzenia wywodu, 
charakterystyczne cechy stylu; 

2) wykorzystuje teksty naukowe 
w interpretacji  sztuki; 
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prasowych
 i komentarz; rozpoznaje  

 i ich funkcje zastosowane 
w tekstach; odczytuje informacje i przekazy 
jawne i ukryte;  odpowiedzi  
i unikowe; 

4) rozumie  katharsis i charakteryzuje jego 
 w  odbioru  

5) charakteryzuje   filozoficzne oraz 
 ich  na  epoki;  

6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, 
 kod  w danej dziedzinie 

sztuki;  
7) o   kultury wysokiej od tekst  

kultury popularnej.  

3) rozpoznaje do tradycji
biblijnej i antycznej w kulturze 

 
4)  teksty kultury, 

  
konteksty; 

5) rozpoznaje i charakteryzuje  
style w sztuce;  

6) odczytuje  filozoficzne 
zawarte w   

7) zna  syntezy sztuk, 
rozpoznaje jej cechy i  od 
romantyzmu do  

 
II.   

 

1. : 

1) wykorzystuje  z dziedziny fleksji, 
 frazeologii i  w analizie 

i interpretacji  oraz tworzeniu  
wypowiedzi;  

2) rozumie    
wielokrotnie  rozpoznaje ich funkcje 
w  i wykorzystuje je w budowie 
wypowiedzi o  charakterze;  

3) rozpoznaje argumentacyjny charakter  
konstrukcji  i ich funkcje 
w  wykorzystuje je w budowie 

 wypowiedzi; 
4) rozumie  szyku  w zdaniu oraz 

  jego  w budowaniu 
znaczenia wypowiedzi. 

dla poziomu podstawowego. 

2. : 

1)   stylu i stylizacji, rozumie ich 
znaczenie w   

2)  style funkcjonalne polszczyzny oraz 
rozumie zasady ich stosowania; 

3) rozpoznaje i ocenia   we 
  

4) zna, rozumie i funkcjonalnie wykorzystuje 
biblizmy, mitologizmy, sentencje,  

dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) rozumie  socjolektu; 

rozpoznaje i  jego funkcje 
komunikacyjne; 

2)    jako 
 i   

kulturowych;  
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i aforyzmy obecne w polskim dziedzictwie
kulturowym;  

5) rozpoznaje rodzaje stylizacji (archaizacja, 
dialektyzacja, kolokwializacja, stylizacja 

 biblijna, mitologiczna itp.) oraz 
 ich funkcje w   

6) rozpoznaje  o charakterze 
   

neutralne od  o zabarwieniu 
emocjonalnym, oficjalne od potocznego. 

3) rozpoznaje i charakteryzuje styl
indywidualny  literackiego, 
autora) oraz styl typowy (gatunku 
literackiego,  literackiego, 
epoki) i wykorzystuje   
w interpretacji utworu literackiego; 

4)    jako  
 w tekstach 

literackich. 
 

3. : 

1) rozpoznaje i  funkcje tekstu 
   

  w tym  
2) rozpoznaje zjawiska  

 wypowiedzi (homonimie, 
elipsy, paradoksy), dba o  i  
komunikatu; 

3)    odmianami polszczyzny 
w  od sytuacji komunikacyjnej; 

4)     od 
    innowacji 

 w  
5) stosuje zasady etyki wypowiedzi;  

wypowiedzi   kryteria, np. 
prawda       

6)   manipulacji, dezinformacji; 
rozpoznaje te zjawiska w tekstach i je 
charakteryzuje; 

7) stosuje zasady etykiety  
w wypowiedziach ustnych i pisemnych 
odpowiednie do sytuacji. 

dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) 

(presupozycja); 
2)  

 
3) 

 
 

4. Ortografia i interpunkcja. : 

1) stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym 
 pisowni  i   

pisowni  i   nie oraz 
 -bym, -  -by z   

mowy; pisowni  -ji, -ii, -i; zapisu 
 roz-, bez-, wes-, wz-, ws-; pisowni 

  pisowni  ( , ) 
oraz  om, on, em, en; pisowni  
i  

dla poziomu podstawowego, a ponadto 
stosuje podstawowe zasady pisowni 

 

w 
wypowiedzi. 
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2) wykorzystuje -znaczeniowy
charakter interpunkcji do uwypuklenia  
redagowanego przez siebie tekstu; 

3) rozumie   zamierzonego 
 ortograficznego w  artystycznym. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi.  

 

1. Elementy retoryki. : 

1)  tezy i argumenty w wypowiedzi 
ustnej i pisemnej przy  odpowiednich 
konstrukcji  

2) wskazuje i  cele perswazyjne 
w wypowiedzi literackiej i nieliterackiej; 

3) rozumie i stosuje w tekstach retorycznych 
  (np. teza, argumenty, 

apel, pointa); 
4)  w jaki    

retoryczne (np. pytania retoryczne, wyliczenia, 
wykrzyknienia, paralelizmy,  
apostrofy, przerzutnie, inwersje)  na 

 
5)  typy  w tym argumenty 

pozamerytoryczne (np.   do 
 niewiedzy,  autorytetu, 

argumenty ad personam); 
6) rozumie, na czym polega logika 

i konsekwencja toku rozumowania 
w wypowiedziach argumentacyjnych i stosuje 
je we  tekstach; 

7)   od sporu i  
8) rozpoznaje elementy erystyki w dyskusji oraz 

ocenia je pod  etycznym; 
9)  rozumie zjawisko nowomowy;  jego 

cechy i funkcje w  

dla poziomu podstawowego, a ponadto:  
1)  elementy  

i fakultatywne   
2) stosuje  typy dowodzenia 

w wypowiedzi (indukcyjne, 
dedukcyjne, sylogizmy); 

3) rozpoznaje w  o charakterze 
demagogicznym oraz   
podchwytliwych i  

4) rozumie  sarkazmu, wskazuje 
jego funkcje w  oraz 
przedstawia  odczytania; 

5)   w  od 
celu: satyrycznego, 
parodystycznego, przejawu drwiny 
i sarkazmu. 

2.  i pisanie. : 

1) zgadza  z cudzymi  lub 
polemizuje z nimi, rzeczowo  

 zdanie; 
2) buduje  w   ze 

 jej funkcji  

dla poziomu podstawowego, a ponadto 

w 
. 
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z celu i adresata,
z zachowaniem zasad retoryki; 

3) zgodnie z normami  pytania, 
odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, 
uzasadnienia, komentarze,  w dyskusji; 

4) tworzy  wypowiedzi w  
formach gatunkowych:  
o charakterze argumentacyjnym, szkic 
interpretacyjny, szkic krytyczny, definicja, 

 encyklopedyczne, notatka  
5)  streszczenie od parafrazy; 

funkcjonalnie stosuje je w  od celu 
wypowiedzi;  

6) tworzy plan kompozycyjny i dekompozycyjny 
 o charakterze argumentacyjnym; 

7) stosuje retoryczne zasady kompozycyjne 
w tworzeniu  tekstu;   
z    

8) w interpretacji przedstawia  
odczytania tekstu,  argumenty na 
podstawie tekstu oraz znanych kontekst  
w tym   przeprowadza 
logiczny   uprawomocnieniu 

  
9) stosuje zasady   

i stylistycznej w tworzeniu  tekstu; 
potrafi   decyzje 

 
10) wykorzystuje wie  o  w pracy 

redakcyjnej nad tekstem  dokonuje 
korekty tekstu  stosuje kryteria 

  
 

IV.  
 

1)  informacje w problemowe  
poprzez ich  syntetyzuje 
poznawane   problemu, tematu, 
zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich 
wypowiedziach; 

2) korzysta z literatury naukowej lub 
popularnonaukowej; 

3) dokonuje krytycznej selekcji   

dla poziomu podstawowego, a ponadto 
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4) wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje
je w wypowiedzi; 

5) wzbogaca    
 komunikacji; 

6)      
polskiego oraz ikami specjalistycznymi 
(np. etymologicznymi, frazeologicznymi, 

 gwarowymi). 
 

 
 

Lektura  

ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY 

 

(n  
1) Jan Parandowski, Mitologia, Grecja; 
2) Sofokles, Antygona; 
3) Jan Kochanowski, Odprawa ;  
4) William Szekspir, Makbet; 
5) Molier, ;  
6) Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod; 
Dziady cz. III; 

Kordian; 
Lalka;  

9) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;  
10) Henryk Sienkiewicz, Potop; 
11) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;  

Wesele; 
;  

14) Tadeusz Borowski, opowiadania: 
, ; 

15) Gustaw Herling- ; 
16) Hanna Krall, Panem Bogiem; 
17) Albert Camus, ; 
18) George Orwell, Rok 1984; 

Tango;  
20) Marek Nowakowski, Raport o stanie 
wojennym (wybrane opowiadanie); 

 (z tomu Prawo prerii); 
21) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju 
niewiernych); 
22) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu 
galicyjskie); 

1) William Szekspir, Hamlet; 
Lilla Weneda;  

Nie-Boska Komedia; 
4) 

Ojciec 
Goriot lub Charles Dickens, Klub 
Pickwicka Martwe 
dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);   
5) Noc listopadowa; 

M ; 
Szewcy;  

8) Bruno Schulz, wybrane opowiadania 
z tomu Sklepy cynamonowe;  
9) Tadeusz Konwicki, Apokalipsa; 

opowiadania. 
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23) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews 
w Warszawie (z tomu . 

2. Utwory literackie (epickie i dramatyczne) omawiane we fragmentach 

(na egzaminie maturalnym nie  
1) Biblia, w tym fragmenty 

, , 
, , 

Jana; 
2) Homer, Iliada (fragmenty); 
3) (fragmenty); Legenda 
o (fragmenty); Rozmowa Mistrza 

 (fragmenty); 
4)  
(fragmenty); 
5) (fragmenty); 
6) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); 
7) Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty); 
8) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); 
9) Jan Chryzostom Pasek, 
(fragmenty). 

1) Homer, Odyseja (fragmenty); 
2) Arystoteles, Poetyka, Retoryka 
(fragmenty);  
3) Platon,  (fragmenty); 

Wyznania (fragmenty); 
Summa 

teologiczna (fragmenty); 
6) Michel de Montaigne, 
(fragmenty); 
7) Franz Kafka, Proces (fragmenty). 

 

3. Utwory poetyckie 
(na egzaminie maturalnym  

1) Horacy  wybrane utwory;  
2) Bogurodzica;  

IX ks. I,  V ks. II; tren IX, X, XI, 
XIX;  

 
Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn,  

-  
5) Ignacy Krasicki, , 
wybrane satyry;  

religijnej; 
7) Adam Mickiewicz, ; 
wybrane ballady, w tym ; 
wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz 
inne wiersze;  

 tym 
(fragmenty), Testament 

;  
9  
Cyprian Kamil Norwid, Adam Asnyk, 

1) Jan Kochanowski, Treny (jako cykl 
poetycki); 
2) Cyprian Kamil Norwid, 

  rapsod, Fortepian Szopena, 
Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion 
(fragmenty); 
3
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Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
Leopold Staff, 

-

, 
z okresu emigracyjnego, 
wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, 

Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), 
 

Rymkiewicz, Zbigniew 
Herbert, w tym wybrane wiersze z Pan 
Cogito oraz Raport z Miasta, 

;  
10) wybrane utwory okresu stanu wojennego. 

4. Inne: 
powojenna piosenka literacka  wybrane utwory 
Jacka Kaczmarskiego oraz Agnieszki Osieckiej. Gustawa Herlinga-

Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, 

najmniej po jednym utworze). 
 
 

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 
 

O  wymagania egzaminacyjne  
 

I.  

rzeczywistych i teoretycznych. 
 

II.  
1. 

tabel. 
2. ycznych, w tym do 

danych. 

III.  
1. 

matematycznych. 


