
ГРАФІК СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ (EGZAMIN MATURALNY) 

ТРАВЕНЬ 2023 

У КОМПЛЕКСІ ШКІЛ ЕКОНОМІКИ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ 

ім. Наталії Гонсьоровської у ЛОДЗІ  
підготовлено на основі Повідомлення директора Центральної екзаменаційної комісії  

від 19 серпня 2022 р. «Про графік проведення іспиту для восьмикласників  
та зовнішнього незалежного оцінювання у 2023 році»  

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО – ОСНОВНИЙ ТЕРМІН* 

 УСНА ЧАСТИНА ЗНО 

з 10 по 23 травня  
(крім 14 та 21 

травня)  

польська мова  

сучасні іноземні мови  

Іспит проводиться у школах за графіками, 

які встановлюють голови екзаменаційних 

комісій.  

 

ПИСЬМОВА ЧАСТИНА ЗНО  

Травень  9:00  14:00  

4  ЧЕТВЕР  ПОЛЬСЬКА МОВА – БР*  ----------  

5  П’ЯТНИЦЯ  АНГЛІЙСЬКА МОВА – БР  

французька мова – бр  

іспанська мова – бр  

НІМЕЦЬКА МОВА – БР  

російська мова – бр  

італійська мова – бр  

6, 7 – субота, неділя  

8  ПОНЕДІЛОК  МАТЕМАТИКА – БР  
іспанська мова – рр* 

іспанська мова – дм*  

9  ВІВТОРОК  
АНГЛІЙСЬКА МОВА – РР  

англійська мова – дм  
філософія – рр  

10  СЕРЕДА  суспільствознавство – рр  
німецька мова – рр  

німецька мова – дм  

11  ЧЕТВЕР  біологія – рр  
російська мова – рр  

російська мова – дм  

12  П’ЯТНИЦЯ  МАТЕМАТИКА – РР  
французька мова – рр  

французька мова – дм  

13, 14 – субота, неділя  

15  ПОНЕДІЛОК  хімія – рр  історія музики – рр  

16  ВІВТОРОК  ГЕОГРАФІЯ – РР  мови національних меншин – бр  

17  СЕРЕДА  польська мова – рр  мови національних меншин – рр  

18  ЧЕТВЕР  історія – рр  
італійська мова – рр  

італійська мова – дм  

19  П’ЯТНИЦЯ  фізика – рр  мистецтвознавство – рр  

20, 21 – субота, неділя  

22  ПОНЕДІЛОК  інформатика – рр  

кашубська мова – рр  

лемківська мова – рр  

латинська мова та антична культура – рр  

  
* бр – базовий рівень; рр – розширений рівень; дм – двомовний рівень  



  

  

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО – ДОДАТКОВИЙ ТЕРМІН*
 

для осіб, які отримали згоду директора окружної екзаменаційної комісії на складання ЗНО у 

додатковий термін 
  

 УСНА ЧАСТИНА ЗНО (*) 

14-15 червня  
польська мова  

сучасні іноземні мови  

Іспит проводиться у школах за графіками, які 

встановлюють голови екзаменаційних комісій.  

  

  
 

ПИСЬМОВА ЧАСТИНА ЗНО  

ЧЕРВЕНЬ 2023 9:00  14:00  

1  ЧЕТВЕР  польська мова – бр**  ----------  

2  П’ЯТНИЦЯ  математика – бр  математика – рр**  

3, 4 – субота, неділя  

5  ПОНЕДІЛОК  

англійська мова – бр  

французька мова – бр  

іспанська мова – бр  

німецька мова – бр  

російська мова – бр  

італійська мова – бр  

філософія – рр  

латинська мова та антична культура – рр  

історія музики – рр  

6  ВІВТОРОК  біологія – рр  
англійська мова – рр 

англійська мова – дм**  

7  СЕРЕДА  суспільствознавство – рр  
французька мова – рр 

французька мова – дм 

8  ЧЕТВЕР  Свято Тіла і Крові Христових   

9  П’ЯТНИЦЯ  День без іспитів.   

10, 11 – субота, неділя 

12  ПОНЕДІЛОК  хімія – рр  німецька мова – рр німецька мова – дм  

13  ВІВТОРОК  історія – рр  мистецтвознавство – рр  

14  СЕРЕДА  географія – рр  російська мова – рр російська мова – дм  

15  ЧЕТВЕР  фізика – рр  іспанська мова – рр іспанська мова – дм  

16  П’ЯТНИЦЯ  інформатика – рр  

польська мова – рр кашубська мова – рр 

лемківська мова – рр завдання іноземною 

мовою***  

  

* Інформація про місця проведення іспиту буде розміщена на сайті відповідної окружної екзаменаційної комісії в останній 

тиждень травня 2023 р.  

 

Дата оголошення результатів ЗНО  7 липня 2023 р.  

Термін надання школам свідоцтв, додатків та інформації про 

результати  
до 7 липня 2023 р.  

Дата видачі особам, які здавали іспит, свідоцтв, додатків та 

інформації про результати  
7 липня 2023 р.  



  

ГРАФІК СКЛАДАННЯ ЗНО 

ПОВТОРНЕ 

для осіб (випускників шкіл усіх типів), які складали ЗНО з усіх обов’язкових 

предметів і не склали іспит лише з одного предмета у письмовій частині 

  

 ПИСЬМОВА ЧАСТИНА – 22 серпня 2023 р. (вівторок), 9:00  

 УСНА ЧАСТИНА (польська мова, сучасні іноземні мови) – 

21 серпня 2023 р. (понеділок).  

  

  

Дата оголошення результатів ЗНО: 

8 вересня 2023 р. 
  
  

 


