
KALENDARZ MATURZYSTY 

 

TERMIN                                             WYDARZENIE 

2016 

wrzesień 

Zapoznanie zdających z ich obowiązkami i prawami, wynikającymi: 

 z informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym  

2016/2017 

 z komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 

w roku szkolnym 2016/2017 

 z komunikatu   dyrektora   Centralnej  Komisji   Egzaminacyjnej   z 19   sierpnia   2016 r.    

w   sprawie harmonogramu  przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego oraz egzaminu  maturalnego 

w 2017 roku, opublikowanym   na   stronie   internetowej   Centralnej   Komisji   Egzaminacyjnej 

wrzesień 
Przekazanie maturzystom oraz ich rodzicom kalendarza maturzysty oraz informacji na temat 

organizacji egzaminu maturalnego 

30 września 

Upływa termin składania dyrektorowi szkoły deklaracji wstępnej do egzaminu maturalnego w sesji 

wiosennej 2017. 

W uzasadnionych przypadkach razem z deklaracją zdający składa udokumentowany wniosek o 

dostosowanie warunków i formy egzaminu wraz z: 

 opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej / odpowiedniej poradni  

 lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania 

 lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

 lub zaświadczeniem lekarskim 

2017 

7 lutego 

Upływa termin składania dyrektorowi szkoły przez zdających:  

 ostatecznych deklaracji 

 udokumentowanego wniosku o dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu 

Nie ma możliwości późniejszego dokonywania zmian w deklaracjach. Osoba składająca deklarację 

wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia. 

do 9 marca  Dyrektor Liceum ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego 

 

kwiecień 

 

 

Dyrektor przekazuje zdającym: 

 instrukcje dotyczące przebiegu egzaminu, szkoli maturzystów z zasad kodowania arkuszy 

egzaminacyjnych i kart odpowiedzi 

 instrukcje o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych 

informacje o terminie ogłoszenia wyników i odbioru świadectwa  

 Maturzyści, którzy są laureatami i finalistami olimpiad (zgodnie z wykazem olimpiad 

ogłoszonym przez dyrektora CKE) przekazują dyrektorowi szkoły zaświadczenia potwierdzające ich 

uprawnienia do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu. 

od 4 maja  sesja egzaminacyjna 

czerwiec 

 

Dyrektor szkoły przekazuje absolwentom informacje o uprawnieniach  

i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz zgłoszeń do kolejnych sesji 

egzaminacyjnych 

1-12.06 

(pisemny) 

5-7. 06  (ustny) 

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego (dla tych zdających, którzy z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych byli nieobecni na majowym egzaminie z danego przedmiotu lub 

przedmiotów) 

30 czerwca 

 

Dyrektor szkoły przekazuje zdającym informacje o wynikach egzaminu oraz świadectwa 

dojrzałości 

do 7 lipca   

Maturzyści, spełniający warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego, przekazują 

dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu w terminie 

sierpniowym 



KALENDARZ MATURZYSTY 

 

sierpień   

 

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej:  

 egzamin pisemny 22 sierpnia godz. 9.00 

 egzamin ustny: 23 – 25 sierpnia 

 (dla tych zdających, którzy złożyli do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o 

przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym) 

12 września 
Dyrektor szkoły przekazuje zdającym w sesji poprawkowej informacje o wynikach 

egzaminu oraz świadectwa dojrzałości 

 

PISEMNE EGZAMINY MATURALNE 

 

DATA GODZINA PRZEDMIOT/POZIOM CZAS TRWANIA EGZAMINU 

4.05 
9.00 

14.00 

Język polski pp  

Język polski pr 

170 minut 

180 minut 

5.05 9.00  Matematyka pp 170 minut 

8.05  
9.00 

14.00 

Język angielski pp  

Język angielski pr 

120 minut  

150 minut 

10.05 9.00 WOS pr 180 minut 

11.05 
9.00 

14.00 

Język niemiecki pp 

Język niemiecki pr  

120 minut 

150 minut 

12.05 9.00 Biologia pr 180 minut 

15.09 9.00 Historia pr 180 minut 

 14.00 Historia sztuki pr 180 minut 

16.05 
9.00 Chemia pr 180 minut 

14.00 Geografia pr 180 minut 

 

USTNE EGZAMINY MATURALNE 

 

10.05 godz. 15.00 

11.05 godz. 14.30 

12.05 godz. 14.30 

 

język angielski 

12.05 godz. 14.00 

17.05 godz. 14.00 

18.05 godz. 14.00 

19.05 godz. 14.00 

język polski 

 

 

 Komunikat o przyborach 

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2017/20160909_Komunikat_o_przyborach.pdf 

 Dostosowania 2017 r. 

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2017/20160909_Komunikat_o_dostosowaniach_Egzamin_

maturalny.pdf 

 Informatory maturalne  

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/informatorymatura 

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2017/20160909_Komunikat_o_przyborach.pdf
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2017/20160909_Komunikat_o_dostosowaniach_Egzamin_maturalny.pdf
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2017/20160909_Komunikat_o_dostosowaniach_Egzamin_maturalny.pdf
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/informatorymatura

