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HARMONOGRAM  EGZAMINÓW MATURALNYCH  W SESJI  GŁÓWNEJ  2023 
Na podstawie art. 9a, ust.2.pkt.10, lit. a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, dotyczącego egzaminu maturalnego                     
w Formule 2015, rozporządzenia Ministra Edukacji i nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu 
maturalnego (poz.1644), dotyczącego egzaminu maturalnego w Formule 2023, Dyrektor Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej w dniu 20 sierpnia 2021r. ustalił terminy pisemnych i ustnych egzaminów 
maturalnych w sesji głównej 2023 roku.                  

28 kwietnia 2023 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas maturalnych. 
Część ustna egzaminów maturalnych odbywa się w szkole, ul. Prądzyńskiego 5: 

l.p. Data egzaminu Dzień 
egzaminu 

Przedmiot w części ustnej egzaminu 

  1. 11.05.2023 r. Czwartek Język polski, kl.IVa wg listy zdających,g.900, sala nr 5  
  2. 12.05.2023 r. Piątek Język angielski, kl.IVa wg listy zdających, g.900 sala nr 2 
  3. 11.05.2023 r. Czwartek Język polski, kl.IVa wg listy zdających, g.900 , sala nr 5 
  4. 12.05.2023 r. Piątek Język angielski, kl.IVa wg listy zdających, g.900 , sala nr 2 
  5. 10.05.2023r. Środa Język niemiecki,kl.IVa w II LO w Ostrołęce, g. 930 

Część pisemna egzaminów maturalnych odbywa się w szkole, ul. Prądzyńskiego 5: 

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości, odbiór w szkole, ok. 1200 - 7 lipca 2023 r. 
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM 
1.  Część ustna - 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 900 
2.  Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 900 
Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości, odbiór w szkole, ok. 12

00
 - 08 września 2023 roku 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu z  następujących przedmiotów: 
l.p. Przedmioty Arkusze egzaminacyjne Czas trwania 

  1. Język polski, 
 
 Matematyka 
Język polski, 
Matematyka 

poziom podstawowy (test historyczno-literacki, 
wypracowanie) 
poziom podstawowy 
poziom rozszerzony 
poziom rozszerzony 

240 min. 
 
180 min.170 min for. 2015 
210 min. 
180 min. 

  2. Języki angielski 
Język angielski 

poziom podstawowy                                                              
poziom rozszerzony 

120 min. 
150 min 

  3. Geografia,  
Wiedza o społeczeństwie,  
Historia 

  poziom rozszerzony 
poziom rozszerzony 
poziom rozszerzony 

180 min. 
180 min. 
180 min. 

 
Ostrołęka , 01.03.2023 r.                                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY 
                                                                                                                                   SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                          mgr Adam Ochenkowski 

 

l.p. Data egzaminu Dzień egzaminu Przedmiot w części pisemnej egzaminu 
  1. 04.05.2023 r. Czwartek Jęz. polski, poziom podstawowy, sala nr 24, g.900 

  2. 05.05.2023 r. Piątek Jęz. angielski, poziom podstawowy, sala nr 24, g.900 

  3. 05.05.2023 r. Piątek Jęz. niemiecki, poziom podstawowy, sala nr 24, g.1400 

  4. 08.05.2023 r. Poniedziałek Matematyka, poziom podstawowy, sala nr 24, g.900 
  5. 09.05.2023 r. Wtorek Język angielski, poziom rozszerzony, sala nr 24, g.900 
  6. 10.05.2023 r. Środa Wiedza o społ., poziom rozszerzony, sala nr 24, g.900 

  7. 10.05.2023 r. Środa Jęz.niemiecki, poziom rozszerzony, sala nr 24, g.1400  
  8. 16.05.2023 r. Wtorek Geografia, poziom rozszerzony, sala nr 24, g.900 
  9. 17.05.2023 r. Środa Jęz.polski, poziom rozszerzony,sala nr 24, g.900 
10. 18.05.2023 r.  Czwartek Historia, poziom rozszerzony, sala nr 24, g. 900 
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MATERIAŁY I PRZYBORY POTRZEBNE NA EGZAMINIE MATURALNYM 
 
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis ( lub 
pióro z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 
(odpowiedzi). Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem.                   
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów 
zmywalnych/ścieralnych. 
 
2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych: 
 
Przedmiot Przybory i materiały Obowiązkowo/fakultatywnie Zapewnia 

biologia 
chemia 
fizyka 

linijka,  
kalkulator prosty*, 
Wybrane wzory i stałe 
fizykochemiczne na 
egzamin maturalny z 
biologii, chemii, fizyki 

fakultatywnie 
obowiązkowo 
 
obowiązkowo 

zdający 
zdający 
 
szkoła 

geografia linijka,  
kalkulator prosty*, 
lupa 

obowiązkowo 
obowiązkowo 
fakultatywnie 

zdający 
zdający 
zdający 

historia lupa fakultatywnie zdający 

język polski słownik ortograficzny, 
słownik poprawnej 
polszczyzny 

obowiązkowo 
obowiązkowo 

szkoła 
szkoła 

matematyka linijka, cyrkiel, 
kalkulator prosty*, 
Wybrane wzory 
matematyczne 

obowiązkowo 
obowiązkowo 
obowiązkowo 

zdający 
zdający 
szkoła 

wiedza o 
społeczeństwie 

kalkulator prosty fakultatywnie zdający 

 
* Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, 
odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków 
kwadratowych z liczb. 
 
 
Uwaga! Na egzaminy maturalne abiturienci zobowiązani są zabrać ze sobą dowód 
osobisty oraz potrzebne materiały, przybory, czarny długopis. Słowniki z języka 
polskiego i tablice matematyczne zabezpieczy szkoła 
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                                         O ś w i a d c z e n i e                    
 
         
 
Zapoznałam/em się z harmonogramem egzaminów maturalnych w sesji 
głównej 2023 roku (znajdującego się na odwrocie). 
Kwituję odbiór kserokopii: Harmonogramu egzaminów maturalnych w sesji 
głównej 2023 roku, kserokopii deklaracji maturalnej oraz wykazu 
potrzebnych materiałów i pomocy na egzaminie: 
 

l.p. Nazwisko i imię wg dziennika 
lekcyjnego (podpisujemy czytelnie) 

l.p. Nazwisko i imię wg dziennika 
lekcyjnego (podpisujemy czytelnie) 

 1.  16.  

 2.  17.  

 3.  18.  

 4.  19.  

 5.  20.  

 6.  21.  

 7.  22.  

 8.  23.  

 9.  24.  

10.  25.  

11.  26.  

12.  27.  

13.  28.  

14.  29.  

15.  30.  
 
                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 


