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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE G ÓWNYM 
dla absolwentów wszystkich typów szkó  
 
 

Cz  ustna egzaminu maturalnego 

od 9 do 22 maja 
(oprócz 12 i 19 maja) 

zyk polski  
zyki mniejszo ci narodowych  

j zyk emkowski 
zyk kaszubski  

Egzamin jest przeprowadzany w szko ach 
wed ug harmonogramów ustalonych przez 
przewodnicz cych zespo ów egzaminacyjnych. 

od 6 do 25 maja 
(oprócz 12 i 19 maja) zyki obce nowo ytne 

 
 

Cz  pisemna egzaminu maturalnego 
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00 

6 poniedzia ek zyk polski – pp* zyk polski – pr * 

7 wtorek matematyka – pp zyk aci ski i kultura antyczna – pp  
zyk aci ski i kultura antyczna – pr 

8 roda zyk angielski – pp    zyk angielski – pr   
zyk angielski – dj* 

9 czwartek matematyka – pr filozofia – pp 
filozofia – pr 

10 pi tek biologia – pp  
biologia – pr 

wiedza o spo ecze stwie – pp    
wiedza o spo ecze stwie – pr 

11, 12 – sobota, niedziela 

13 poniedzia ek chemia – pp 
chemia – pr 

informatyka – pp 
informatyka – pr 

14 wtorek zyk niemiecki – pp    zyk niemiecki – pr   
zyk niemiecki – dj 

15 roda geografia – pp 
geografia – pr 

historia sztuki – pp  
historia sztuki – pr 

16 czwartek zyk rosyjski – pp   zyk rosyjski – pr   
zyk rosyjski – dj 

17 pi tek zyk francuski – pp   zyk francuski – pr   
zyk francuski – dj 

18, 19 – sobota, niedziela 

20 poniedzia ek fizyka i astronomia – pp   
fizyka i astronomia / fizyka – pr 

historia – pp    
historia – pr 

21 wtorek zyk hiszpa ski – pp  zyk hiszpa ski – pr   
zyk hiszpa ski – dj 

22 roda 
zyk w oski – pp 
zyk emkowski – pp 
zyk emkowski – pr 

zyk w oski – pr   
zyk w oski – dj 

23 czwartek 

zyki mniejszo ci narodowych – pp 
zyk kaszubski – pp 
zyk kaszubski – pr 

zyki mniejszo ci narodowych – pr 
wiedza o ta cu – pp   
wiedza o ta cu – pr 
historia muzyki – pp   
historia muzyki – pr 

godz. 9:00 – matematyka w j zyku obcym dla absolwentów oddzia ów dwuj zycznych (pp)** 
godz. 10:35 – historia w zyku obcym dla absolwentów oddzia ów dwuj zycznych (pr)** 
godz. 12:10 – geografia w j zyku obcym dla absolwentów oddzia ów dwuj zycznych (pr)** 
godz. 13:45 – biologia w j zyku obcym dla absolwentów oddzia ów dwuj zycznych (pr)** 
godz. 15:20 – chemia w j zyku obcym dla absolwentów oddzia ów dwuj zycznych (pr)** 
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w j zyku obcym dla absolwentów oddzia ów 
dwuj zycznych (pr)** 

 

 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwuj zyczny 
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w j zyku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, 
matematyki mog  rozwi zywa  absolwenci oddzia ów dwuj zycznych, w których przedmioty te by y nauczane w j zyku 
obcym nowo ytnym.  
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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM* 
dla zdaj cych (absolwentów wszystkich typów szkó ), którzy uzyskali zgod  dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej na 
przyst pienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie 
 

Cz  ustna egzaminu maturalnego 

od 3 do 8 czerwca 

zyk polski  
zyki mniejszo ci narodowych  
zyki obce nowo ytne 
zyk emkowski 
zyk kaszubski  

Egzamin jest przeprowadzany w szko ach 
wed ug harmonogramów ustalonych przez 
przewodnicz cych zespo ów egzaminacyjnych. 

 
Cz  pisemna egzaminu maturalnego 

Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00 
3 poniedzia ek zyk polski – pp**   zyk polski – pr**   

4 wtorek matematyka – pp matematyka – pr    

5 roda zyk angielski – pp zyk angielski – pr 
zyk angielski – dj** 

6 czwartek wiedza o spo ecze stwie – pp, pr 
filozofia – pp, pr 

zyk aci ski i kultura antyczna – pp, pr 
historia sztuki – pp, pr 

7 pi tek biologia – pp, pr informatyka – pp, pr 
8, 9 – sobota, niedziela 

10 poniedzia ek chemia – pp, pr geografia – pp, pr 

11 wtorek zyk niemiecki – pp    zyk niemiecki – pr 
zyk niemiecki – dj 

12 roda zyk francuski – pp   zyk francuski – pr 
zyk francuski – dj 

13 czwartek zyk rosyjski – pp   zyk rosyjski – pr 
zyk rosyjski – dj 

14 pi tek fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr 
historia – pp, pr 
historia muzyki – pp, pr 
wiedza o ta cu – pp, pr 

15, 16 – sobota, niedziela 

17 poniedzia ek zyk hiszpa ski – pp  zyk hiszpa ski – pr 
zyk hiszpa ski – dj 

18 wtorek zyk w oski – pp  zyk w oski – pr 
zyk w oski – dj 

19 roda zyki mniejszo ci narodowych – pp 

zyki mniejszo ci narodowych – pr 
zyk kaszubski – pp, pr 
zyk emkowski – pp, pr 

zadania w j zyku obcym *** 
 

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej w ciwej okr gowej komisji egzaminacyjnej 
w ostatnim tygodniu maja 2019 r.  
 

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwuj zyczny 
 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w j zyku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, 
matematyki mog  rozwi zywa  absolwenci oddzia ów dwuj zycznych, w których przedmioty te by y nauczane w j zyku 
obcym nowo ytnym. 
 
 

Termin og aszania wyników egzaminu maturalnego 4 lipca 2019 r. 
Termin przekazania szko om wiadectw, aneksów i informacji o wynikach 4 lipca 2019 r. 
Termin wydania zdaj cym wiadectw, aneksów i informacji o wynikach  4 lipca 2019 r. 
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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM* 
dla zdaj cych (absolwentów wszystkich typów szkó ), którzy przyst pili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowi zkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w cz ci ustnej albo w cz ci pisemnej  
 
1. Cz  pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00 
2. Cz  ustna (j zyk polski, j zyki mniejszo ci narodowych, j zyki obce nowo ytne – prezentacja   
  i wypowied  – formu a od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.  
 
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegó owych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej 

ciwej okr gowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.  
  

Termin og aszania wyników egzaminu maturalnego  11 wrze nia 2019 r. 
Termin przekazania szko om wiadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 wrze nia 2019 r. 
Termin wydania zdaj cym wiadectw, aneksów i informacji o wynikach  11 wrze nia 2019 r. 

 

 
 
 
 
 
 
CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZ CI 
PISEMNEJ* 
(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowi zuj cej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokszta cych z lat 2015–
2019 oraz absolwentów techników z lat 2016–2019.) 
 

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min) 
zyk polski  

matematyka  
zyki mniejszo ci narodowych  

poziom podstawowy 170 

poziom rozszerzony 180 

zyki obce nowo ytne  
poziom podstawowy 120 
poziom rozszerzony 150 
poziom dwuj zyczny 180 

biologia  
chemia   
filozofia  
fizyka  
geografia  
historia  
historia muzyki  
historia sztuki  

zyk kaszubski  
zyk aci ski i kultura antyczna  
zyk emkowski  

wiedza o spo ecze stwie  

poziom rozszerzony 180 

informatyka  poziom rozszerzony** cz  I 60 
cz  II 150 

przedmioty zdawane w j zyku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), 
geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80 

 
* Czas trwania egzaminu mo e by  przed ony w przypadku dostosowa  okre lonych w komunikacie dyrektora CKE.  
 
** Przerwa mi dzy poszczególnymi cz ciami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.  
 
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w j zyku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki 
mog  rozwi zywa  absolwenci oddzia ów dwuj zycznych, w których przedmioty te by y nauczane w j zyku obcym 
nowo ytnym. 
 
**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony. 
 


