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Informacje ogólne 

• egzamin z j. polskiego na poziomie podstawowym jest 
obowiązkowy 

 
• egzamin sprawdza wiedzę z zakresu szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (na stronie szkoły 
znajdziesz informacje o obowiązującej Cię do egzaminie 
podstawie programowej, czyli co powinieneś wiedzieć do 
egzaminu) 

 
• egzamin składa się z części pisemnej i ustnej 
 
• aby zdać, musisz uzyskać 30% punktów możliwych do 

zdobycia 
 



Powtarzania nigdy dośd, czyli najważniejsze 
adresy 

Jakie? 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

 

Dlaczego? 

Bo znajdziesz tam wszystkie informacje dotyczące 
egzaminów, informatory maturalne, przykładowe arkusze 
egzaminacyjne z rozwiązaniami, przykładowe zestawy do 
egzaminu ustnego, kryteria oceniania. 



Struktura i przebieg egzaminu ustnego z j. polskiego (egzamin 
obowiązkowy) 

czas trwania: 30 minut 

liczba punktów: 40 

poziom zdania: 30% = 12 punktów 
 

część pierwsza – około 15 minut: 

•wylosowanie zadania (złożonego z polecenia i załączonego tekstu kultury) 

•opracowanie wystąpienia (możesz przygotować plan, konspekt) 

 

 

część druga – około 10 minut: 

•wystąpienie przed komisją 

 

 

część trzecia – około 5 minut: 

•rozmowa z zespołem egzaminacyjnym dotycząca wygłoszonej wypowiedzi 

 

 



O egzaminie pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym 
kilka słów przypomnienia (egzamin obowiązkowy) 

 
czas trwania: 170 minut 
maksymalna liczba punktów: 70 
poziom zdania: 30% = 21 punktów 
budowa arkusza: 

część pierwsza: test 
 
•liczba punktów: 20 
•1-2 krótkie teksty do czytania 
liczące łącznie nie więcej niż 500 
słów 
•teksty mogą mieć charakter: 
popularnonaukowy, 
publicystyczny, polityczny 
•2 zestawy zadań zamkniętych 
i/lub otwartych do rozwiązania 
(od 10 do 13 zadań) 

część druga: wypracowanie 
 
•liczba punktów: 50 
•własna praca o minimalnej objętości 250 słów 
na 1 wybrany temat (z 2 podanych): 
 
 
rozprawka            interpretacja tekstu poetyckiego 



Złoto dla zuchwałych, czyli struktura i przebieg egzaminu pisemnego z 
języka polskiego na poziomie rozszerzonym (egzamin dodatkowy) 
 
czas trwania: 180 minut 
maksymalna liczba punktów: 40 
budowa arkusza: wypracowanie 
 
własna praca o minimalnej objętości 300 słów na 1 wybrany temat (z 2 
podanych) 
 

wypowiedź argumentacyjna 

 

•w związku z tekstem teoretycznym 
(krytycznoliterackim, 

historycznoliterackim lub 
teoretycznoliterackim) 

 

interpretacja porównawcza 

 

•zestawienie dwóch utworów (lub ich 
fragmentów) lirycznych, epickich lub 

dramatycznych 





poziom podstawowy rozszerzony 

charakter obowiązkowy dodatkowy 

czas trwania 170 minut 180 minut 

liczba punktów 70 40 

minimalna liczba 
punktów do zdania 

21 (30 %) - 

elementy egzaminu test + wypracowanie wypracowanie 

forma wypowiedzi rozprawka i 
interpretacja tekstu 

poetyckiego 

wypowiedź 
argumentacyjna i 

interpretacja 
porównawcza utworów 

literackich 



poziom podstawowy rozszerzony 

odmiana określony problem brak problemu 

przedmiot 
wypowiedzi 

cały lub fragment i inne dowolnie 
wybrane i/lub cała lektura 

obowiązkowa 

fragmenty tekstu 
historycznoliterackiego lub 

krytycznoliterackiego i inne teksty 
dowolnie wybrane 

temat wykazany w problemie, związany z 
treścią i/lub formą dołączonego 

utworu 

związany z treścią dołączonego tekstu 

problem dany w poleceniu wymaga odtworzenia z tekstu 

schemat 
organizacji 
tekstu 

interpretacja problemu + 
sformułowanie tezy/hipotezy + 

uzasadnienie (argumenty + 
przykłady) + wnioski (konkluzja) 

sformułowanie problemu + interpretacja 
problemu + sformułowanie tezy/hipotezy + 

uzasadnienie (argumenty + przykłady) + 
wnioski (konkluzja) 

interpretacja 
problemu 

świadcząca o zrozumieniu istoty 
problemu danego w poleceniu 

świadcząca o zrozumieniu tekstu danego w 
zadaniu (odtwarzająca tok myślenie jego 

autora i zawierająca ocenę 
zaprezentowanego rozwiązania) 

objętość 250 słów 300 słów 



poziom podstawowy rozszerzony 

odmiana pojedynczy utwór porównanie utworów 

przedmiot 
wypowiedzi 

autonomiczny utwór literacki zestawienie dwóch tekstów poetyckich albo 
epickich, albo dramatycznych lub ich 

autonomicznych fragmentów 

schemat 
organizacji 
tekstu 

teza/hipoteza interpretacyjna + uzasadnienie (argumenty + przykłady) + wnioski 
(konkluzja) 

teza/hipoteza z 1 utworu z 2 utworów (razem) 

uzasadnienie odczytanie sensów cząstkowych w 
kontekście nadrzędnego sensu całego 

utworu 

odczytanie sensów cząstkowych w każdym 
utworze w kontekście jego sensu 

nadrzędnego, na tej podstawie znalezienie 
sensów wynikających z zestawienia tekstów  

(argument i przykłady potwierdzające 
podobieństwo i/lub różnice między 

porównywanymi tekstami) 

wnioski wynikające z sensów cząstkowych wynikające z przedstawionych 
podobieństw i/lub różnic 

objętość 250 słów 300 słów 






