
HARMONOGRAM   EGZAMINU   MATURALNEGO  w maju 2017 r. 
dla absolwentów Technikum Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

1. Egzamin maturalny pisemny:

- język polski   - pp 900   pr 1400

- matematyka – pp 900

- język angielski – pp 9 00  i pr 1400

- matematyka –pr 9 00 

- wos – pp i pr 900 

- informatyka pp i pr 1400

- język niemiecki – pp 900  i pr 1400

- biologia - pp i pr 900

- historia - pp i pr 900

- chemia pp i pr 900

- geografia - pp i pr 1400  

- język rosyjski - pp 9 00  i pr 1400

- fizyka i astronomia / fizyka - pp i pr 900

                         Termin

4 maja 2017 r.
5 maja 2017 r.
8 maja 2017 r.
09 maja 2017 r.
10 maja 2017 r.
10 maja 2017 r.
11 maja 2017 r.
12 maja 2017 r.
15 maja 2017 r.
16 maja 2017 r.
16 maja 2017 r.
17 maja 2017 r.
18 maja 2017 r.

2. Część ustna egzaminu maturalnego:
- język polski (prezentacja – formuła do  
  2014 r.) i języki obce nowożytne

- język polski (wypowiedź – formuła od  
  2015 r.)

od 4 do 26 maja 2017 r.
wg harmonogramu opracowanego przez

Dyrektora szkoły

od 8 do 20 maja 2017 r. (oprócz
14.05.2017 r.)

wg harmonogramu opracowanego przez
Dyrektora szkoły

3. Przekazanie do szkoły przez OKE w 
Jaworznie świadectw dojrzałości 

30 czerwca 2017 r.

        pp – poziom podstawowy        pr – poziom rozszerzony

HARMONOGRAM   EGZAMINU   POTWIERDZAJĄCEGO  KWALIFIKACJE
W  ZAWODZIE  w  2017 r.

1. część pisemna – sesja zimowa 12.01.2017 r., ogłoszenie wyników 31 marca 2017 r.
2. część pisemna – sesja letnia 20.06.2017 r., ogłoszenie wyników 25 sierpnia 2017 r.
                                
3. część praktyczna – sesja zimowa od 16 do 18. 01.2017 r., ogłoszenie wyników 31 marca  
                                     2017 r.
4. część praktyczna – sesja letnia od 22.06.2017 r. do 08.07.2017 r., ogłoszenie wyników      
    25 sierpnia 2017 r.


