
Matura 
z matematyki 2023



Matematyka jest jednym z obowiązkowych 
przedmiotów na egzaminie maturalnym. 

Wszyscy zdający przystępują do egzaminu 
z matematyki na poziomie podstawowym. 

Każdy maturzysta może również przystąpić do 
egzaminu maturalnego z matematyki na 
poziomie rozszerzonym jako przedmiotu 

dodatkowego.
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Wymagania 
egzaminacyjne

Matura z matematyki w 2023 roku na 
obu poziomach będzie 
przeprowadzona na podstawie 
wymagań egzaminacyjnych 
określonych w załączniku do 
rozporządzenia MEiN
z 10.06.2022 r. 

Wymagania te szczegółowo opisane są 
w informatorach o egzaminie 
maturalnym z matematyki na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym wraz 
z aneksami. 
(aktualizacja z 26.08.2022 r.)
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Czas 
trwania 

egzaminu

Czas trwania matury z matematyki 
na poziomie podstawowym został 
wydłużony o 10 minut i będzie 
wynosił 180 minut. 

Czas trwania matury z matematyki 
na poziomie rozszerzonym 
pozostaje bez zmian (180 minut).
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Liczba 
punktów

Łączna liczba punktów, jakie można 
uzyskać za prawidłowe rozwiązanie 
wszystkich zadań w arkuszu 
podstawowym, jest równa 50, przy 
czym w roku 2023 liczba ta została 
zmniejszona do 46 punktów.

Łączna liczba punktów, jakie można 
uzyskać za prawidłowe rozwiązanie 
wszystkich zadań w arkuszu 
rozszerzonym, jest równa 50 
i pozostaje bez zmian. 
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Rodzaje 
zadań

podstawa

Na poziomie podstawowym pojawią się 
nowe rodzaje zadań:

1) zadania zamknięte 

• wielokrotnego wyboru, 

• zadania na dobieranie,

• zadania typu prawda – fałsz,

2) zadania otwarte 

• z luką, 

• krótkiej odpowiedzi, 

• rozszerzonej odpowiedzi.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie 
się od 29 do 40 zadań.
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Rodzaje 
zadań

rozszerzenie 

Zadania na egzaminie maturalnym z 
matematyki na poziomie rozszerzonym 
będą wyłącznie zadaniami otwartymi 
krótkiej bądź rozszerzonej odpowiedzi. 

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie 
się od 10 do 14 zadań. 
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Tematyka 
zadań

W arkuszach egzaminacyjnych 
(podstawa i rozszerzenie) będą 
występowały wiązki zadań lub 
pojedyncze zadania. 

Wiązka zadań to zestaw od dwóch do 
czterech zadań występujących we 
wspólnym kontekście tematycznym, 
przy czym każde z zadań wiązki można 
rozwiązać niezależnie od rozwiązania 
innych zadań w danej wiązce. 

Wśród zadań egzaminacyjnych znajdą 
się też zadania na dowodzenie 
(podstawa – tylko dowód z algebry) 
i  zadania umieszczone w kontekście 
praktycznym.
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Dziękuję za 
uwagę
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Ewa Kraus


