
 

 

 

 

 

Informacja o egzaminie maturalnym  
w terminie poprawkowym w sierpniu 2017 r. 
 
 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony: 

 w części pisemnej – 22 sierpnia br. (wtorek) 

 w części ustnej – od 23 do 25 sierpnia br. (środa – piątek). 

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który w maju i/lub 

czerwcu: 

 przystąpił do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz 

 przystąpił do części pisemnej egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego  

i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części 

pisemnej oraz żaden jego egzamin nie został unieważniony.  

 

Absolwent, który spełnił wszystkie ww. warunki i złożył stosowny wniosek do 7 lipca br., przystąpi do 

egzaminu w ww. terminach. 

 

Egzamin w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony w „nowej” i „starej” formule. Do 

egzaminu w „nowej” formule przystąpią: 

a) tegoroczni (2017) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum 

b) absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015–2016 oraz absolwenci technikum z 2016 r. 

Do egzaminu w „starej” formule przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2014 

oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015. 

 

Liczbę osób, które wyraziły wolę przystąpienia do egzaminu maturalnego z poszczególnych 

przedmiotów w terminie poprawkowym, przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 „Nowa” formuła „Stara” formuła 

 część ustna część pisemna część ustna część pisemna 

język polski 1 045 1 834 10 88 

matematyka  39 586  11 252 

język angielski 1 411 5 205 137 313 

język francuski 1 7 1 0 

język hiszpański 1 8 0 0 

język niemiecki 162 220 16 42 

język rosyjski 14 74 3 14 

język włoski 1 1 0 0 

 

 

Wyniki egzaminu maturalnego w 2017 r., uwzględniające wyniki w sesji poprawkowej, zostaną 

ogłoszone 12 września br. (wtorek). Tego samego dnia zdającym zostaną przekazane świadectwa 

dojrzałości bądź informacje o wynikach egzaminu maturalnego. 
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