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MATURA 2023 W NOWEJ FORMULE 
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2022-2023 

 

 
Celem  zestawienia jest przedstawienie nauczycielom i uczniom artykułów z czasopism dostępnych w naszej 

bibliotece oraz materiałów dostępnych online, które mogą być pomocne w przygotowaniach do matury 2023 

(zwłaszcza z języka polskiego) oraz w zrozumieniu kontrowersji i wątpliwości związanych z nowym egzaminem. 

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM DOSTĘPNYCH W  W-M BP 

 

1. Ciężki rok – jak co roku / Piotr Skura. Głos Nauczycielski. - 2023, nr 1/2, s. 6 
We fragmencie pt. „Wyzwanie – nowa matura” autor wymienia wątpliwości związane z organizacją 

matury w 2023. 

2. Co dalej? Łatwiej już było / Piotr Skura "Głos Nauczycielski". 2022, nr 29/30, s. 10 
Egzamin maturalny 2021/2022. Egzaminy próbne i egzamin maturalny 2022/2023. 

3. Co maturzysta powinien wiedzieć o mediacji, czyli zmiany w egzaminie maturalnym od 

2023 r. / Szymańska, Monika //Języki Obce w Szkole. - 2022, nr 1, s. 127-132 
Przedstawiono propozycje zmian w egzaminie maturalnym z języka obcego, jakie mają obowiązywać 

od 2023 roku. Wyjaśniono czym jest mediacja glottodydaktyczna i jakie są jej cele. 

4. Codzienność retoryki w szkole : jak rozwijać umiejętności retoryczne uczniów w zgodzie  

z wytycznymi egzaminacyjnymi / Marta Mirgos. // Polonistyka. - 2022, nr 5, s. 36-37 
Zagadnienia wstępne do cyklu Vademecum retoryczne, poruszający kwestie rozwijania umiejętności 

retorycznych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rozwijanie umiejętności 

retorycznych pozwala nie tylko na tworzenie własnych wypowiedzi, lecz także na kształtowanie 

zdolności polemicznych. 

5. Jest się z czego cieszyć.../ Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2022, nr 29/30, s. 11 
Matura 2021/2022. Matura 2022/2023. 

6. Kalendarz przygotowań maturalnych : jak dobrze rozplanować pracę, aby zapewnić uczniom 

solidne powtórki i jak najmniej stresu? / dr Agnieszka Tomasik. // Polonistyka. - 2022, nr 2, 

s. 17-21  

7. Matura 2023 / Wioletta Kozak. // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 34-37 
Autorka omawia różnice w zakresie wymagań, warunków dostosowania egzaminów, czasu ich 

trwania. Przedstawia też harmonogram działań związanych z przygotowaniem do matury. 

8. Matura 2023 okiem egzaminatora / Emilia Lipiec-Kuzańska. // Dyrektor Szkoły. – 2023,  

nr 1, s. 14-16 
Autorka omawia zasady nowej matury z języka polskiego i podkreśla związane z nimi wątpliwości.  

9. Matura 2023. Oswajanie nowej formuły egzaminu z języka polskiego. [Cz.] 1, Syzyfowy 

kamień dla polonisty / Żanneta Elżbieta Pilis. //Głos Nauczycielski. - 2022, nr 39, s. 16 

10. Matura 2023. Oswajanie nowej formuły egzaminu z języka polskiego. [Cz.] 2, Uroki notatki 

syntetyzującej / Żanneta Elżbieta Pilis. // Głos Nauczycielski. – 2022, nr 45, s. 14 

11. Matura 2023. Oswajanie nowej formuły egzaminu z języka polskiego. [Cz.] 3, 

Konsekwencje diagnozowania / Żanneta Elżbieta Pilis. // Głos Nauczycielski. - 2022 , nr 

49/50, s. 22 
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12. Matura z języka polskiego : do ilu razy sztuka? / Katarzyna Fiałkowska. // Kwartalnik 

Edukacyjny. - 2022, nr 1/2, s. 67-76 
Autorka, wieloletnia polonistka/egzaminatorka, wyraża wątpliwości czy nowa matura jest na pewno 

dobrze przygotowana? 

13. Multimedialny język polski : sposoby aktywizowania młodzieży za pomocą YouTube'a, 

Instagrama i Tik Toka / dr Agnieszka Tomasik.// Polonistyka. - 2022, nr 5, s. 15-19 

14. Niestety, nie dla wszystkich / Piotr Skura. Głos Nauczycielski. - 2023, nr 4, s. 6 

Matura 2023. Podwyżki dla egzaminatorów.(Nie)ważny egzamin / Jarosław Kordziński. // 

Dyrektor Szkoły. -2022, nr 5, s. 24-26 

15. Od refleksji do praktyki : jak przygotować ucznia do wypowiedzi na maturze ustnej? / 

Joanna Gałwiaczek. // Polonistyka. - 2022, nr 5, s. 38-42 

16. Uczeń ma prawo do prawdy / z Aleksandrą Korczak, nauczycielką języka polskiego, etyki  

i filozofii w CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, wyróżnioną w Konkursie 

Nauczyciel Roku 2022, rozmawia Katarzyna Piotrowiak. // Głos Nauczycielski. 2023, nr 

1/2,  s. 19 
Rozmowa dotyczy wątpliwości nauczycieli polonistów wobec kryteriów oceniania matury pisemnej  

z języka polskiego. 

17. Ufff… Pierwsza taka próba / Jarosław Karpiński. // Głos Nauczycielski. - 2022, nr 40, s.13 
Matura 2023. Próbne egzaminy w nowej formule. 

 

MATERIAŁY DOSTĘPNE NA WYBRANYCH STRONACH INTERNETOWYCH 

 

1. Matura 2023 - terminy, zmiany i przedmioty 
Znajdują się tu następujące informacje: Harmonogram matur 2023 ; Zmiany na maturze 2023 ; 

Przedmioty obowiązkowe - matura 2023 ; Przedmioty dodatkowe - matura 2023 ; Jak wyglądają 

arkusze maturalne ; Ile procent, żeby zdać maturę ; Niezdana matura co dalej ; Lista lektur - matura 

2023 (Formuła 2023 zakres podstawowy i rozszerzony) ; Czy po maturze iść na studia czy do pracy? 

; Jak przygotować się do matury 
link do strony 

2. Egzamin maturalny z języka polskiego w nowej formule – co czeka nauczycieli, z czym 

zmierzą się uczniowie / Bartłomiej Rosiak 

link do tekstu 

3. Egzaminy 2023 : dwie ścieżki do dojrzałości / dr Marcin Smolik 

link do strony 

4. Idzie nowe, czyli jak skutecznie przygotować uczniów do nowej matury z języka polskiego/ 

Arkadiusz Martynowicz 

link do filmu 

5. Kategoria: Matura 2023 / Aneta Korycińska (baba od polskiego) 

link do strony 

6. Matura 2023 - uczniowie już się boją, nauczyciele krytykują wymagania 

link do strony 

7. Matura 2023 w nowej formule. Na maturzystów czeka wiele zmian. Kiedy rozpoczną się 

tegoroczne matury? / Natalia Urzędowska 

link do strony 

https://www.otouczelnie.pl/artykul/14237/Matura-2023-terminy-zmiany-i-przedmioty
https://bibliotekanauki.pl/articles/2087333
https://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7432:egzaminy-2023-dwie-sciezki-do-dojrzalosci&catid=24&Itemid=119
https://www.youtube.com/watch?v=Fir_cxsW378
https://babaodpolskiego.pl/category/matura-2023/
https://www.prawo.pl/oswiata/matura-2023-wymogi-opinie-nauczycieli,509228.html
https://dziennikpolski24.pl/matura-2023-w-nowej-formule-na-maturzystow-czeka-wiele-zmian-kiedy-rozpoczna-sie-tegoroczne-matury-150223/ar/c5-17216695
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8. Matura w formule 2023. Zmiany na egzaminie. Terminy matur i nowe zasady. Minister 

edukacji: „Wymogi obniżone średnio o 20-25 proc.” / Magdalena Konczal 

link do strony 

9. Matura z języka polskiego 2023 – poziom podstawowy 

link do strony 

10. Matura z polskiego 2023 – co się zmienia? / Aneta Korycińska (baba od polskiego) 

link do strony 

11. Nowa matura 2023 - jakie zmiany czekają przyszłych maturzystów?  / Adrianna Stańczyk 

link do strony 

12. Za 100 dni nowa matura 2023. Co czeka absolwentów w maju? 

link do strony 

 

 

Olsztyn 15.02.2023 r.        Opracowanie: Małgorzata Zmudczyńska  

https://strefaedukacji.pl/matura-w-formule-2023-zmiany-na-egzaminie-terminy-matur-i-nowe-zasady-minister-edukacji-wymogi-obnizone-srednio-o-2025-proc/ar/c5-15995345
https://www.otouczelnie.pl/artykul/26113/Matura-z-jezyka-polskiego-2023-poziom-podstawowy
https://babaodpolskiego.pl/matura-z-polskiego-2023-co-sie-zmienia/
https://buki.org.pl/news/matura-2023/
https://nauka.trojmiasto.pl/Za-100-dni-nowa-matura-2023-Co-czeka-absolwentow-w-maju-n174735.html

