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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERM  
    ; taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015 
 
 

    

od 10 do 23 maja 
   
14 i 21 maja) 

   
    
   
  
   

Egzamin jest przeprowadzany 
w  
 
 
  

 
 

    
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00 

4 czwartek    pp* ---------- 

5     pp 

   pp 
   pp 
   pp 
   pp 
   pp 

6, 7  sobota, niedziela 

8  matematyka  pp 
   pr*  
   dj*  

9 wtorek 
   pr  
   dj 

filozofia  pr 

10      pr 
   pr  
   dj 

11 czwartek biologia  pr 
   pr  
   dj  

12  matematyka  pr 
   pr  
   dj 

13, 14  sobota, niedziela 
15  chemia  pr historia muzyki  pr 
16 wtorek geografia  pr     pp 
17     pr     pr 

18 czwartek historia  pr 
   pr  
   dj  

19  fizyka  pr historia sztuki  pr 
20, 21  sobota, niedziela 

22  informatyka  pr 
   pr 
   pr 
      pr 

23 wtorek 

godz. 9:00          
 ** 
godz. 10:35          
 ** 
godz. 12:10          
 ** 
godz. 13:45          
 ** 
godz. 15:20          
 ** 
godz. 16:55         b 
 ** 

 

 

 

* pp  poziom podstawowy; pr  poziom rozszerzony; dj    
**          fizyki, geografii, historii, matematyki 
            
w     
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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM* 
taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015;     
           
maturalnego w terminie dodatkowym 
 

    

57 czerwca 

   
    
   
  
   

Egzamin jest przeprowadzany 
w  
  
 
egzaminacyjnych. 

 
    

Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00 

1 czwartek    pp** ---------- 

2  matematyka  pp matematyka  pr**   

3, 4  sobota, niedziela 

5  

   pp 
   pp 
   pp 
   pp 
   pp 
   pp 

filozofia  pr 
      pr 
historia muzyki  pr 

6 wtorek biologia  pr 
   pr 
   dj** 

7      pr 
   pr 
   dj 

8 czwartek   

9     

10, 11  sobota, niedziela 

12  chemia  pr 
   pr 
   dj 

13 wtorek historia  pr  historia sztuki  pr 

14  geografia  pr  
   pr 
   dj  

15 czwartek fizyka  pr 
   pr  
   dj 

16  informatyka  pr 

   pr 
   pr 
   pr 
   *** 

17, 18  sobota, niedziela 

19      pp 
    pr 
   pr 
   dj 

 

* Informacja o miejscach przeprowadzania       
    ostatnim tygodniu maja 2023 r.  
 

** pp  poziom podstawowy; pr  poziom rozszerzony; dj    
 

***          fizyki, geografii, historii, matematyki 
            
w    
 
     7 lipca 2023 r. 
        wynikach do 7 lipca 2023 r. 
        wynikach 7 lipca 2023 r. 
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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM* 
taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015;     
            
egzaminu tylko z jednego     
 
1.    22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00 
2.            

21 sierpnia 2023 r.   
 
*            
egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2023 r.  
  
        r. 
        wynikach    r. 
        wynikach    r. 

 

 
  


