
Informacja dla zdających egzamin maturalny w CKZiU w Stalowej Woli  

rok szkolny 2022/2023 

 

Termin składania deklaracji wstępnej dla słuchaczy ostatniej klasy – do 30 września 2022r. 

Termin wprowadzenia zmian do deklaracji wstępnej – do 7 lutego 2023r.  

_____________________________________________________________________________ 

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do: 
1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj. 

1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu) 
2. egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) 

2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj. 

1. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)  
2. egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)  
3. egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)  
4. egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

część pisemna część ustna 

 język polski (poziom podstawowy) 

 język obcy nowożytny (poziom podstawowy) 

 matematyka (poziom podstawowy) 

 

 język polski (bez określania poziomu) 

 język obcy nowożytny: angielski, 

francuski, hiszpański, niemiecki, 

rosyjski i włoski  

(bez określania poziomu) 

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE 

część pisemna część ustna 

 Każdy słuchacz musi przystąpić do egzaminu z jednego 

przedmiotu dodatkowego. 

 Każdy słuchacz ma prawo przystąpić do egzaminu łącznie z 

sześciu przedmiotów dodatkowych. 

 Przedmioty dodatkowe słuchacz zdaje na poziomie rozszerzonym 

(lub dwujęzycznym w wypadku języka nowożytnego). 

 Dotyczy tylko 

języków. 

 biologia 

 chemia 

 fizyka 

 filozofia 

 geografia 

 historia 

 historia muzyki 

 historia sztuki 

 informatyka 

 język łaciński i kultura antyczna 

 język mniejszości narodowej 

 język obcy nowożytny 

 język polski 

 język regionalny 

 matematyka 

 wiedza o społeczeństwie 

 język obcy 

nowożytny: 

angielski, francuski, 

hiszpański, 

niemiecki, rosyjski i 

włoski (bez 

określania poziomu 

lub poziom 

dwujęzyczny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 by otrzymać świadectwo w  0 3 r., należy:  

1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w 
części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, 

matematyki, języka obcego nowożytnego 

2. uzyskać co najmniej 30  punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego  w części 
ustnej oraz w części pisemnej oraz 

3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 

części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia). 

W  0 3 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi 

przystąpić absolwent: 

1. 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo 

2. branżowej szkoły II stopnia (z roku  0   albo  0 3), który ukończył kształcenie w branżowej 
szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum, 

jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika. 

 

 

Terminy egzaminów: 

Harmonogram obowiązuje absolwentów wszystkich typów szkół. 

Część pisemna 

Data Dzień Godzina 9:00 Godzina 14:00 

4 maja 

2023 r. 

czwartek język polski – pp*  

5 maja 

2023 r. 

piątek język angielski – pp język francuski – pp 

język hiszpański – pp 

język niemiecki – pp 

język rosyjski – pp 

język włoski – pp 

6, 7 maja – sobota, niedziela 

8 maja 

2023 r. 

poniedziałek matematyka – pp język hiszpański – pr* 

język hiszpański – dj* 

9 maja 

2023 r. 

wtorek język angielski – pr 

język angielski – dj 

filozofia – pr 

10 maja 

2023 r. 

środa wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr 

język niemiecki – dj 

11 maja 

2023 r. 

czwartek biologia – pr język rosyjski – pr 

język rosyjski – dj 

12 maja 

2023 r. 

piątek matematyka – pr język francuski – pr 

język francuski – dj 

13, 14 maja – sobota, niedziela 

15 maja 

2023 r. 

poniedziałek chemia – pr historia muzyki – pr 

16 maja 

2023 r. 

wtorek geografia – pr języki mniejszości narodowych – pp 

17 maja 

2023 r. 

środa język polski – pr języki mniejszości narodowych – pr 

18 maja 

2023 r. 

czwartek historia – pr język włoski – pr 

język włoski – dj 

19 maja 

2023 r. 

piątek fizyka – pr historia sztuki – pr 



Data Dzień Godzina 9:00 Godzina 14:00 

20, 21 maja – sobota, niedziela 

22 maja 

2023 r. 

poniedziałek informatyka – pr język kaszubski – pr 

język łemkowski – pr 

język łaciński i kultura antyczna – pr 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny 

 

 

Część ustna – egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez 

przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 

Od 10 do 23 maja 

2023 r. (z wyjątkiem 

14 i 21 maja) 

język polski 

języki obce nowożytne 

 

 

W dniu 7 lipca 2023 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego.   

 

Na każdy egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem zabierając ze sobą dowód 

osobisty. 

Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 

maskotek. 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora 

itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

Wykaz materiałów które zdający przynosi na egzaminy: 

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem.  

Pozostałe  materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów, które zdający przynosi na 

egzamin: 

Przedmiot Przybory i materiały 

Biologia Linijka, kalkulator prosty 

Chemia  Linijka, kalkulator prosty 

Fizyka Linijka, kalkulator prosty 

Geografia Linijka, kalkulator, lupa (fakultatywnie)  

Historia Lupa (fakultatywnie)  

Matematyka Linijka, cyrkiel, kalkulator prosty  

Na egzaminie z matematyki, biologii i fizyki każdy zdający będzie miał zapewnione przez szkołę 

tablice z wybranymi wzorami.   

 


