
Organizacja próbnych egzaminów maturalnych 

z OPERONEM 
 

 

22 listopada (wtorek) 

Godz. 8.00 - język polski (podstawowy) 

Godz. 12.00 – język polski (rozszerzony) 

 

23 listopada (środa) 

Godz. 8.00 - matematyka (podstawowy) 

Godz. 12.00 – matematyka (rozszerzony) 
 

Uczniowie zgłaszają się do (małych) sal, w których piszą egzamin najpóźniej 

15 minut przed wyznaczoną godziną.  

Uczniowie, którzy piszą maturę na dużej sali gimnastycznej powinni stawić 

się 25 minut przed wyznaczoną godziną.  

 Proszę sprawdzić, w których salach jesteście zapisani. 

 

Prace egzaminacyjne kodujemytylko nr PESEL (trzeba mieć przy sobie dowód 

osobisty lub karteczkę z nr PESEL) (numer PESEL trzeba wpisać na pierwszej 

stronie arkusza i na karcie odpowiedzi),  

 

Poziom podstawowy trwa 170 minut (czyli od 8.00 do 10.50.) 

Poziom rozszerzony trwa 180 minut (czyli od 12.00 do 15.00) 

 

We wtorek i środę uczniowie, którzy po egzaminie na poziomie 

podstawowym: 

 zdają egzamin na poziomie rozszerzonym, maja czas wolny, by 

odpocząć i o ile korzystają ze stołówki szkolnej, mogą podczas tej 

przerwy zjeść obiad 

 nie zdają egzaminu na poziomie rozszerzonym realizują zgodnie z 

planem lekcję 4,5,6 i 7 

 

We wtorek 22.11.2016r. uczniowie klasy 3F przychodzą do szkoły tylko na 

próbny egzamin maturalny. Planowe zajęcia są w tym dniu dla tej klasy 

odwołane. 

 



W środę 23.11.2016r. uczniowie klas 3B i 3G przychodzą do szkoły tylko na 

próbny egzamin maturalny. Planowe zajęcia są w tym dniu dla tych klas 

odwołane. 

 

 

Uczniowie z klas pierwszych i drugich realizują własny plan lekcji w 

ewentualnie zmienionych salach. Proszę też zapoznać się z zastępstwami. 

 
24 listopada (czwartek) 

 

Godz. 8.00 - język obcy (podstawowy) 

Godz. 11.00 – język obcy (rozszerzony) 

 
Uczniowie zgłaszają się do (małych) sal, w których piszą egzamin najpóźniej 

15 minut przed wyznaczoną godziną.  

Proszę sprawdzić, w których salach jesteście zapisani. 

 

Prace egzaminacyjne kodujemytylko nr PESEL (trzeba mieć przy sobie dowód 

osobisty lub karteczkę z nr PESEL) (numer PESEL trzeba wpisać na pierwszej 

stronie arkusza i na karcie odpowiedzi),  

 

Poziom podstawowy trwa 120 minut (czyli od 8.00 do 10.00) 

Poziom rozszerzony trwa 150 minut (czyli od 11.00 do 13.30) 

 

Uczniowie klas trzecich, którzy po egzaminie na poziomie podstawowym:  

 zdają egzamin na poziomie rozszerzonym, maja czas na odpoczynek. 

 nie przystępują do egzaminu na poziomie rozszerzonym nie mają 

tego dnia żadnych zajęć lekcyjnych i idą do domu. 

 

 

W czwartek uczniowie z klas pierwszych i drugich przychodzą do szkoły 

na trzecią godzinę lekcyjną, która w tym dniu rozpocznie się o godz.10.10 i 

dalej realizują własny plan lekcji w ewentualnie zmienionych salach.  

Proszę też zapoznać się z zastępstwami. 

 
 

 

25 listopada (piątek) 

 



Przedmioty dodatkowe 

 

Godz. 8.00 – biologia, fizyka, WOS  

Godz. 12.00 – chemia, geografia, historia 

 
 

Egzaminy odbędą się na dużej sali gimnastycznej. Uczniowie powinni 

stawić się na swój egzamin 25 minut przed wyznaczoną godziną.  

 

Prace egzaminacyjne kodujemytylko nr PESEL (trzeba mieć przy sobie dowód 

osobisty lub karteczkę z nr PESEL) (numer PESEL trzeba wpisać na pierwszej 

stronie arkusza i na karcie odpowiedzi),  

 

 

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym trwają 

180 minut  (czyli od 8.00 do 11.00 oraz od 12.00 do 15.00) 

 

W piątek uczniowie klas 3A, 3D oraz 3F nie mają zajęć lekcyjnych i 

przychodzą do szkoły wyłącznie na maturę próbną.  

 

Uczniowie klas 3C oraz 3E uczą się na lekcjach 1,2,3 i 4 następnie od 

godziny 12.00 przystępują do zadeklarowanego egzaminu dodatkowego. 

 

Uczniowie klas 3B oraz 3G od godziny 8.00 przystępują do 

zadeklarowanego egzaminu dodatkowego następnie uczą się na lekcjach 5, 

6 i 7. 

 

 

Jeśli uczeń zadeklarował zdawanie  egzaminów w turze pierwszej i drugiej, 

wówczas po pierwszym egzaminie ma czas wolny, by odpocząć i o ile korzysta 

ze stołówki szkolnej, może podczas tej przerwy zjeść obiad 

 

Uczniowie z klas pierwszych  i drugich realizują własny plan lekcji. Proszę 

też zapoznać się z zastępstwami. 

 

Lekcje w tym dniu odbywają się o tych samych godzinach, co zwykle. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


