
INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM 

 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminach: 

głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie egzaminu: 

 

Egzaminy w terminie głównym : 

 

Część ustna egzaminu maturalnego od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja): język polski, języki 

mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski język kaszubski; 

 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących 

zespołów egzaminacyjnych. 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Maj godz.9.00 godz. 14.00 

4 czwartek Język polski - pp -------- 

5 piątek Język angielski - pp Język francuski – pp 

Język hiszpański – pp 

Język niemiecki – pp 

Język rosyjski –pp 

Język włoski -pp 

8 poniedziałek Matematyka -pp język kaszubski – pr*  

język łemkowski – pr język łaciński i 

kultura antyczna – pr 

9 wtorek język angielski - pr 

język angielski – dj * 

filozofia – pr 

10 środa wiedza o społeczeństwie – pr  język niemiecki – pr  

język niemiecki – dj  

11 czwartek biologia -pr język rosyjski – pr  

język rosyjski – dj 

12 piątek matematyka – pr  język francuski – pr  

język francuski – dj 

15 poniedziałek chemia – pr  historia muzyki – pr 

16 wtorek geografia – pr języki mniejszości narodowych – pp 

17 środa język polski – pr języki mniejszości narodowych – pr 



18 czwartek historia – pr język włoski – pr język włoski – dj 

19 piątek fizyka – pr historia sztuki – pr 

22 poniedziałek informatyka – pr język hiszpański – pr język 

hiszpański – dj 

23 wtorek -godz. 9:00 – matematyka w języku 

obcym dla absolwentów szkół lub 

oddziałów dwujęzycznych (pp)** 

-godz. 10:35 – geografia w języku 

obcym dla absolwentów szkół lub 

oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

-godz. 12:10 – chemia w języku 

obcym dla absolwentów szkół lub 

oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

-godz. 13:45 – fizyka w języku 

obcym dla absolwentów szkół lub 

oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

-godz. 15:20 – biologia w języku 

obcym dla absolwentów szkół lub 

oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

-godz. 16:55 – historia w języku 

obcym dla absolwentów szkół lub 

oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

 

 

 Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., zdaje obowiązkowo – 

• w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: 

1. język polski 

2. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego 

• w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 

1. język polski 

2. matematyka 

3. język obcy nowożytny 

• Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do 

części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w 

przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru 

dokonuje spośród następujących przedmiotów: 

1) biologia 

2) chemia 

3) filozofia 

4) fizyka 

5) geografia 

6) historia 

7) historia muzyki 

8) historia sztuki 



9) informatyka 

10) język łaciński i kultura antyczna 

11) język mniejszości etnicznej (język łemkowski) 

12) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, 

ukraiński) 

13) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki, rosyjski, włoski) 

14) język polski 

15) język regionalny (język kaszubski) 

16) matematyka 

17) wiedza o społeczeństwie. 

W 2023 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych 

przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych, na poziomie 

rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo 

dwujęzycznym. 

 

W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, 

zdaje ten egzamin tylko w części pisemnej (na poziomie rozszerzonym). 

 


