
Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów 

PRZEDMIOTY ARKUSZE CZAS TRWANIA 
(min) 

język polski 
matematyka 
język mniejszości narodowych 

poziom podstawowy 170 język polski 
matematyka 
język mniejszości narodowych poziom rozszerzony 180 

języki obce nowożytne 

poziom podstawowy 120 

języki obce nowożytne poziom 
rozszerzony** 

część I 120 języki obce nowożytne poziom 
rozszerzony** część II 70 

języki obce nowożytne 

poziom dwujęzyczny 180 

informatyka 

poziom 
podstawowy** 

część I 75 

informatyka 

poziom 
podstawowy** część II 120 

informatyka 
poziom 
rozszerzony** 

część I 90 
informatyka 

poziom 
rozszerzony** część II 150 

filozofia 
historia 
historia muzyki 
historia sztuki 
język łaciński i kultura antyczna 
wiedza o społeczeństwie 
wiedza o tańcu 
język kaszubski 

poziom podstawowy 120 

filozofia 
historia 
historia muzyki 
historia sztuki 
język łaciński i kultura antyczna 
wiedza o społeczeństwie 
wiedza o tańcu 
język kaszubski 

poziom rozszerzony 180 

biologia 
chemia 
fizyka i astronomia 
geografia 

poziom podstawowy 120 
biologia 
chemia 
fizyka i astronomia 
geografia poziom rozszerzony 150 

przedmioty zdawane w języku obcym *** - matematyka, 
historia, geografia, biologia, chemia, fizyka 

poziom podstawowy 120 przedmioty zdawane w języku obcym *** - matematyka, 
historia, geografia, biologia, chemia, fizyka poziom rozszerzony 180 

*Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE. 

**Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym 
oraz języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut. 

***Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, 
matematyki, mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane 
w języku obcym nowożytnym. 
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Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 
- CZERWIEC 2013 -

dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie 
do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie 

Część pisemna egzaminu*: 

Czerwiec 2013 Godzina 9.00 Godzina 14.00 

3 poniedziałek język polski pp język polski pr 

4 wtorek matematyka pp matematyka pr 

5 środa język angielski pp język angielski pr 
język angielski dla klas dwujęzycznych 

6 czwartek wiedza o społeczeństwie pp, pr chemia pp, pr 

7 piątek biologia pp, pr historia pp, pr 
wiedza o tańcu pp, pr 

sobota, niedziela - 8, 9 czerwca 

10 poniedziałek język francuski pp język francuski pr 
język francuski dla klas dwujęzycznych 

11 wtorek geografia pp, pr 
filozofia pp, pr 

informatyka pp, pr 
język łaciński i kultura antyczna pp, pr 

przedmioty w j ęzyku obcym* 

12 środa język rosyjski pp język rosyjski pr 
język rosyjski dla klas dwujęzycznych 

czwartek - 13 czerwca 

14 piątek fizyka i astronomia pp, pr 
historia sztuki pp, pr historia muzyki pp, pr 

sobota, niedziela - 15, 16 czerwca 

17 poniedziałek język niemiecki pp język niemiecki pr 
język niemiecki dla klas dwujęzycznych 

18 wtorek 
j ęzyki mniejszości narodowych pp 

język kaszubski - pp, pr 
język hiszpański pp 

języki mniejszości narodowych pr 
język hiszpański pr 

język hiszpański dla klas dwujęzycznych 

19 środa język włoski pp język włoski pr 

*Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, 
matematyki, mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku 
obcym nowożytnym. 

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego, świadectwa dojrzałości wraz z odpisami, będą 
przekazane zdającym w dniu 28 czerwca 2013 roku. 

Termin odbioru dokumentów przez dyrektorów szkół w Punktach Odbioru Prac zostanie podany na 
stronie internetowej OKE w Krakowie. 

Część ustna egzaminu - 3-19 czerwca 2013 roku 

Część ustna egzaminu przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez 
przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 
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Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 
- SIERPIEŃ 2013 -

dotyczy zdaj ących, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części 
pisemnej, a żaden z egzaminów obowiązkowych nie został im unieważniony. 

Egzamin odbędzie się w następujących terminach: 

Część pisemna - 27 sierpnia 2013 roku (wtorek), początek godz. 9.00. 
W tym dniu dostawa arkuszy nastąpi w godzinach 5.00-7.30. 
Po zakończonym egzaminie prace egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze oraz dokumentację 
należy przekazać w POP 27 sierpnia w godzinach 12.00-16.00. 

Część ustna - 26-30 sierpnia 2013 roku. 

Obie części egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbywać będą się w szkołach 
macierzystych. 

Harmonogram egzaminów ustnych ustala i ogłasza dyrektor szkoły. 

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie poprawkowym, 
świadectwa dojrzałości wraz z odpisami, będą przekazane zdającym w dniu 13 września 2013 roku. 

Termin odbioru dokumentów przez dyrektorów szkół w Punktach Odbioru Prac zostanie podany na 
stronie internetowej OKE w Krakowie. 

Materiały i przybory pomocnicze 
dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2013 roku 

Na podstawie § 95 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, 
z późn. zm.) oraz § 106 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach 
artystycznych (DzU nr 65, poz. 400, z późn. zm.) podajemy poniżej wykaz materiałów i przyborów 
pomocniczych, z których mogą korzystać zdaj ący w części pisemnej egzaminu maturalnego 
z poszczególnych przedmiotów w 2013 r. 

1. Każdy zdaj ący powinien mieć na egzaminie następuj ące przybory pomocnicze: 

Przybory pomocnicze Przedmiot 

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony 
do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) 

wszystkie przedmioty 

linijka matematyka, geografia 

cyrkiel matematyka 

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami historia muzyki 
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2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów 
i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej: 

Materiały i przybory pomocnicze -
wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej Przedmiot 

słownik ortograficzny, słownik poprawnej 
polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób język polski 

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie 
mniej niż 1 na 25 osób język białoruski 

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie 
mniej niż 1 na 25 osób język litewski 

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie 
mniej niż 1 na 25 osób język ukraiński 

słownik ortograficzny, słownik poprawnej 
polszczyzny, słownik języka kaszubskiego - nie 
mniej niż 1 na 25 osób 

język kaszubski 

słownik łacińsko-polski - dla każdego zdającego, 
mały atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób język łaciński i kultura antyczna 

karta wybranych tablic chemicznych - dla każdego 
zdającego chemia 

karta wybranych wzorów i stałych fizycznych - dla 
każdego zdającego fizyka i astronomia 

wybrane wzory matematyczne - dla każdego 
zdaj ącego matematyka 

słownik j ęzyka polskiego, słownik wyrazów obcych, 
słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 
na 25 osób 

egzamin maturalny dla osób niesłyszących 

słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków 
przeprowadzania egzaminu ustalone dla danego 
zdaj ącego) 

egzamin maturalny z języka obcego 
nowożytnego dla osób słabo słyszących 

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne 
(odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego 
dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) 

egzamin maturalny dla osób niewidomych 
i słabo widzących 

3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów 
pomocniczych: 

Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem 
zdającego Przedmiot 

linijka biologia, chemia, fizyka i astronomia 

kalkulator prosty* chemia, fizyka i astronomia, geografia, 
informatyka, matematyka 

lupa geografia, historia 
* Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, 
dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 
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