
KALENDARIUM MATURZYSTY 

 

DATA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

TERMINY ZWIĄZANE Z MAJOWYM EGZAMINEM MATURALNYM 
do 1 października 2018 Termin złożenia przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 

wstępnych deklaracji maturalnych. 

do 7 lutego 2019 Termin złożenia przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 

ostatecznych deklaracji maturalnych. 

8 lutego 2019 Jeżeli uczeń  lub absolwent nie złożył deklaracji ostatecznej, 

deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 

do 6 marca 2019 Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części 

ustnej egzaminu maturalnego przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego. 

do 6 kwietnia 2019 

(dla absolwentów z 

poprzednich lat) 

Przekazanie przez uczniów przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego bibliografii do prezentowanego tematu 

z języka polskiego. 

EGZAMIN MATURALNY 

Część pisemna (obydwa poziomy) 
6 maja 2019 (poniedziałek) 

 
godz. 9.00 
godz. 14.00  

język polski (poziom podstawowy) 
język polski  (poziom rozszerzony) 

7 maja 2019 (wtorek)  godz. 9.00 matematyka (poziom podstawowy) 

8 maja 2019 (środa) godz. 9.00 język angielski (poziom podstawowy) 

 godz. 14.00 język angielski (poziom rozszerzony) 

9 maja 2019 (czwartek) godz. 9.00 matematyka (poziom rozszerzony) 

 Godz.14.00 filozofia (obydwa poziomy) 

10 maja 2019 (piątek) godz. 9.00 biologia (obydwa poziomy) 

 godz. 14.00 Wiedza o społeczeństwie(obydwa poziomy 

13 maja 2019 ( poniedziałek) godz. 9.00 chemia  (obydwa poziomy) 

 godz. 14.00 informatyka (obydwa poziomy) 

14 maja 2019 (wtorek) godz. 9.00 język niemiecki (poziom podstawowy) 

 godz. 14.00 język niemiecki (poziom rozszerzony) 

15 maja 2019 (środa) godz. 9.00 geografia(obydwa poziomy) 

 godz. 14.00 historia sztuki (obydwa poziomy ) 

16 maja 2019 (czwartek) godz. 9.00 język rosyjski (poziom podstawowy) 

 godz. 14.00 język rosyjski (poziom rozszerzony) 

20 maja 2019 (poniedziałek) godz. 9.00 fizyka (poziom rozszerzony) 

 godz. 14.00 historia (obydwa poziomy ) 



   

Część ustna 
6-25 maja 2019 Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego wg 

harmonogramu szkolnego . 
Język polski – prezentacja – formuła do 2014 
Języki obce 

9-22 maja 2019 Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
polskiego wg harmonogramu szkolnego  
Wypowiedź –formuła od 2015 

4 lipca 2019r.                       Wydanie świadectw i aneksów do świadectw dojrzałości 

4 lipca -11 lipca 2019                               Złożenie pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do 
egzaminu w terminie poprawkowym 

TERMINY POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO 
20 sierpnia 2019 ( wtorek)  Godz.9.00 egzamin pisemny 

20 – 21 sierpnia 2019 egzamin ustny 

  

11 września 2019 Wydanie świadectw i aneksów do świadectw dojrzałości 
 


