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Harmonogram Harmonogram 

egzaminu



Część pisemna

przedmioty obowiązkowe

data godzina przedmiot poziom

4 maja (czwartek) 900 język polski podstawowy

5 maja (piątek) 900 język angielski podstawowy5 maja (piątek) 900 język angielski podstawowy

5 maja (piątek) 1400 język niemiecki podstawowy

5 maja (piątek) 1400 język rosyjski podstawowy

8 maja (poniedziałek) 900 matematyka podstawowy



Część pisemna
przedmioty dodatkowe na poziomie 

rozszerzonym

data
przedmiot

godz. 9.00 godz.14.00

9 maja język angielski filozofia

10 maja wiedza o społeczeństwie język niemiecki

11 maja biologia język rosyjski

12 maja matematyka

15 maja chemia

16 maja geografia

17 maja język polski

18 maja historia

19 maja fizyka

22 maja informatyka



Część ustna

przedmioty obowiązkowe

10-23 maja – język polski oraz języki obce nowożytne 

(z wyjątkiem 14 i 21 maja)

wg harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego



Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 7 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 7 lipca 2023 r. 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 7 lipca 2023 r. 



Termin dodatkowy

Część ustna:

• z języka polskiego

• z języków obcych nowożytnych 

05-07 czerwca 2023r.



Część pisemna

przedmioty obowiązkowe
data godzina przedmiot poziom

1 czerwca (czwartek) 900 język polski podstawowy

2 czerwca (piątek) 900 matematyka podstawowy

Termin dodatkowy

2 czerwca (piątek) 900 matematyka podstawowy

7 czerwca 

(poniedziałek)

900 język angielski

język niemiecki

podstawowy

Część ustna:

• z języka polskiego

• z języków obcych nowożytnych 

05-07 czerwca 2023r.



Termin poprawkowy

Część pisemna odbędzie się w dniu 

22 sierpnia 2023r. (wtorek)godz. 900

Część ustna:

z języka polskiego i języków obcych nowożytnych z języka polskiego i języków obcych nowożytnych 

21 sierpnia 2023r.(poniedziałek)

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 8 września 2023 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r. 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r. 



CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO 

Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ

Przedmioty Arkusze Czas trwania 
(w minutach)

język polski 
poziom podstawowy 170

poziom rozszerzony 180

matematyka 
poziom podstawowy 170

poziom rozszerzony 180poziom rozszerzony 180

języki obce nowożytne poziom podstawowy 120

poziom rozszerzony 150

biologia 

chemia 

fizyka 

geografia 

historia 

wiedza o społeczeństwie 

poziom rozszerzony 180

informatyka poziom rozszerzony (60+150)=210



Przyczyny unieważnienia egzaminu

• stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania

zadań przez absolwenta,

• wniesienie lub korzystanie w sali egzaminacyjnej

z urządzenia telekomunikacyjnego lub przyborówz urządzenia telekomunikacyjnego lub przyborów

pomocniczych niewymienionych w komunikacie

o przyborach,

• zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu w

sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym;



Przydatne linki

• www.oke.poznan.pl

• www.cke.edu.pl

• www.zsepoznan.pl


