
 

Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych w ramach Matury 2023 w Zespole Szkół 

Gastronomicznych w Częstochowie 

 

1. 04.05.2023 (czwartek), godzina rozpoczęcia - 9:00, przedmiot - język polski pp, 

a) sala A14, 13 zdających (klasa 4GTB i powtarzający) 

b) sala A20, 17 zdających (klasa 4GTA 

c) sala B03 , 1 zdający (4GTC) 

d) sala B10, 12 zdających (klasa 4GTW 

e) sala C06, 13 zdających (klasa 4GTC, 4AB 

2. 05.05.2023 (piątek), godzina rozpoczęcia - 9:00, przedmiot – język angielski pp, 

a) sala A14, 15 zdających (klasa 4GTB i powtarzający 

b) sala A20, 17 zdających (klasa 4GTA) 

c) sala B03 , 1 zdający (4GTC) 

d) sala B10, 12 zdających (klasa 4GTW) 

e) sala C06, 12 zdających (klasa 4GTC, 4AB) 

f) sala B08 , 1 zdający (4GTC)  

3. 08.05.2023 (poniedziałek), godzina rozpoczęcia - 9:00, przedmiot - matematyka pp, 

a) sala A14, 11 zdających (klasa 4GTB) 

b) sala A20, 17 zdających (klasa 4GTA) 

c) sala B03 , 1 zdający (4GTC) 

d) sala B10, 12 zdających (klasa 4GTW) 

e) sala C06, 13 zdających (klasa 4GTC, 4AB) 

f) sala C07, 15 zdających (powtarzający) 

4. 09.05.2023 (wtorek), godzina rozpoczęcia - 9:00, przedmiot – język angielski pr, 

a) sala A14, 12 zdających (klasa 4GTB, 4GTC i powtarzający). Przewodniczący: 

Małgorzata Ciupis, członkowie: Monika Knysak, Marta Bold 

b) sala A20, 20 zdających (klasa 4GTA, 4GTW, 4AB) 



 

c) sala B04 , 1 zdający (4GTC) 

d) sala C04 , 1 zdający (4GTC) 

 

5. 10.05.2023 (środa), godzina rozpoczęcia - 9:00, przedmiot – wiedza o społeczeństwie 

pr, sala B04, 1 zdający (powtarzający)  

6. 11.05.2023 (czwartek), godzina rozpoczęcia - 9:00, przedmiot - biologia pr, 

a) sala A14, 7 zdających.  

b) sala A20, 19 zdających 

7. 12.05.2023 (piątek), godzina rozpoczęcia - 9:00, przedmiot – matematyka pr, sala B08, 

5 zdających 

8. 15.05.2023 (poniedziałek), godzina rozpoczęcia - 9:00, przedmiot – chemia pr, sala A 

14, 9 zdających.  

9. 16.05.2023 (wtorek), godzina rozpoczęcia - 9:00, przedmiot – geografia pr, sala A 14, 6 

zdających.  

10. 17.05.2023 (środa), godzina rozpoczęcia - 9:00, przedmiot – język polski pr, 

a) sala B08, 5 zdających 

b) sala B04, 1 zdający 

11. 19.05.2023 (piątek), godzina rozpoczęcia - 9:00, przedmiot – fizyka pr, sala B04, 1          

zdający (powtarzający) 

 


