
Terminy  maturalnych egzaminów pisemnych  organizowanych w I LO                 

w Zielonej Górze w roku szkolnym 2022/23 

termin egzamin poziom 

4 maja  czwartek                       godz. 9.00 Język polski podstawowy 

5 maja piątek                             godz. 9.00 Język angielski podstawowy 

5 maja piątek                             godz.14.00 Język francuski             

Język niemiecki 

podstawowy 

 

8 maja   poniedziałek                 godz. 9.00 Matematyka podstawowy 

9 maja  wtorek                           godz. 9.00 Język angielski rozszerzony 

dwujęzyczny 

9 maja  piątek                           godz. 14.00 Filozofia rozszerzony 

10 maja środa                           godz. 9.00 Wiedza o społeczeństwie rozszerzony 

10 maja  środa                          godz. 14.00 Język niemiecki rozszerzony 

11 maja czwartek                      godz. 9.00 Biologia  rozszerzony 

12 maja piątek                          godz. 9.00 Matematyka rozszerzony 

12 maja piątek                          godz. 14.00 Język francuski rozszerzony 

15 maja poniedziałek               godz. 9.00 Chemia rozszerzony 

16 maja wtorek                         godz. 9.00 Geografia rozszerzony 

17 maja środa                          godz. 9.00 Język polski rozszerzony 

18 maja czwartek                     godz. 9.00 Historia rozszerzony 

19 maja piątek                          godz. 9.00 fizyka rozszerzony 

19 maja piątek                          godz. 14.00 Historia sztuki rozszerzony 

22 maja poniedziałek               godz. 9.00 Informatyka  rozszerzony 

Egzaminy ustne 

J polski od 14.00 

J obce od 13.45 

Od 10.05 do 23 05 2023. 

Zgodnie z podanym 

harmonogramem 

 

Egzamin w terminie dodatkowym: 1.06 do 19.06 2023 r. (Zgodnie                                                 

z harmonogramem ogłoszonym przez CKE) Dla osób, które uzyskają zgodę 

dyrektora OKE w Poznaniu 

Dotyczy to osób, które z powodu choroby lub  poważnego zdarzenia losowego                        

nie mogą zdawać egzaminu w wyznaczonym terminie. 

Procedura:  

 Wypełnienie załącznika nr 6 (strona OKE- zakładka matura, informacje, 

oraz na stronie I LO zakładka MATURA 2023-  wniosek absolwenta                    

lub jego rodziców o przystąpienie do egzaminu  w terminie dodatkowym) 

 Wniosek należy złożyć do dyrektora I LO w Zielonej Górze, nie później                           

niż w dniu egzaminu. 

 Należy dołączyć załączniki w postaci dokumentów potwierdzających 

zdarzenie, np. zaświadczenie  lekarskie (z numerem pesel) 

 Dyrektor szkoły wysyła niezwłocznie wniosek do OKE. 

 Dyrektor OKE w terminie 2 dni rozpatruje wniosek, rozstrzygnięcie jest 

ostateczne.  

 Miejsce zdawania egzaminu w terminie dodatkowym wskazuje dyrektor 

OKE. 

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminach pisemnych 

pisemnych  organizowanych w I LO  w Zielonej Górze w roku 

szkolnym 2022/23- dotyczy tylko matury dla tegorocznych 

absolwentów.  

Uwaga wszystkie przybory maturzysta musi mieć swoje, szkoła 

zapewnia tablice wzorów. 



Każdy zdający musi mieć na egzaminie długopis/pióro z czarnym 

tuszem/atramentem (warto mieć zapasowy). Niedozwolone jest 

korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych. Nie używamy na 

egzaminie ołówka. Rysunki wykonujemy długopisem. 

 

przedmiot Przybory i materiały Obowiązkowo/ 

fakultatywnie 

zapewnia 

Biologia Linijka 

Kalkulator prosty* 

Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na 

egzamin maturalny z 

biologii, chemii i fizyki  

Fakultatywnie 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo   

Zdający 

Zdający 

Szkoła 

Chemia  Linijka 

Kalkulator naukowy** 

Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na 

egzamin maturalny z 

biologii, chemii i fizyki 

Fakultatywnie 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo   

Zdający 

Zdający 

Szkoła 

Fizyka  Linijka 

Kalkulator naukowy** 

Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na 

egzamin maturalny z 

biologii, chemii i fizyki 

Fakultatywnie 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo   

Zdający 

Zdający 

Szkoła 

Geografia  Linijka 

Kalkulator prosty* 

Lupa  

 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Fakultatywnie 

 

Zdający 

Zdający 

Zdający 

Historia Lupa  

 

Fakultatywnie 

 

Zdający 

Historia 

sztuki 

Lupa  

 

Fakultatywnie 

 

Zdający 

Historia 

muzyki 

Odtwarzacz płyt CD 

ze słuchawkami  i 

kompletem baterii 

zapasowych 

Lupa  

Obowiązkowo 

Fakultatywnie 

Zdający 

Zdający 

Informatyka Kalkulator prosty* 

 

Obowiązkowo Zdający  

Matematyka  Linijka 

Cyrkiel 

Kalkulator prosty* 

Tablice wzorów na 

egzamin maturalny z 

matematyki 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Zdający 

Zdający 

Zdający 

Szkoła  

Wiedza o 

społeczeństwie 

Kalkulator prosty* 

 

fakultatywnie Zdający 

*kalkulator prosty to taki, który umożliwia tylko: dodawanie, odejmowanie, 

mnożenie, dzielenie, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków z liczb 



kwadratowych- z kalkulatorów mających inne funkcje nie wolno korzystać na 

egzaminie. 

 

**kalkulator naukowy- to taki za pomocą którego zdający będzie mógł obliczyd: 

 Wartości funkcji logarytmicznych (i odwrotnych do nich) 

 Wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich) 

 Potęgi o dowolnym wykładniku rzeczywistym.  

NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA NA 

EGZAMINIE Z KALKULATORA NAUKOWEGO WYPOSAZONEGO 

W TECHNOLOGIE (NP.  WI-FI, BLUETOOTH) UMOZLIWIAJACE 

ŁĄCZENIE SIĘ Z INNYM URZADZENIEM ORAZ Z INTERNETEM 

LUB PROGRAMOWANIE. KALKULATOR NIE MOŻE BYĆ TEŻ 

WYPOSAŻONY W TECHNOLOGIE UMOŻLIWIAJĄCE 

REJESTRACJĘ OBRAZU I DŻWIEKU 

 

Proszę pamiętać, że nie będzie możliwości pożyczenia przyborów od innych osób. 

 

Osoby piszące na komputerze będą miały przygotowane stanowisko                                           

z komputerem. 

 

 

Absolwenci z lat ubiegłych (oznaczenie arkusza E) korzystają z pomocy 

obowiązujących od 2015 roku. Wykaz na stronie CKE, OKE- szkoła zapewnia 

jedynie słowniki na j polskim oraz tablice wzorów obowiązujące w ubiegłych 

latach. 

 

 

 


