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UWAGA UCZNIOWIE 

KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH ! 
 

 03 czerwca 2014 (wtorek) 
 

odbędzie się dla Was 
 

PRÓBNA MATURA z 

 MATEMATYKI 
(na poziomie podstawowym) 

 

 

Harmonogram matur próbnych dla klas pierwszych 
 

KLASY 

PIERWSZE 

MIEJSCE CZAS 

TRWANIA 

 

1A (A1-A15) sala nr 23 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min) 

1A (A16-A30) sala nr 24 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min) 

2B (B01-B15) sala nr 25 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min) 

2B (B16-B31) sala nr 26 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min) 

1C (C01-C15) sala nr 37 
od 8.00 

do 10.50 
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(170 min) 

1C (C16-C30) sala nr 36 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min 

1D (D01-D16) sala nr 35 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min 

1D (D17-D32) sala nr 38 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min 

1E (E01-E22) 

1F (F01-F30) 

mała sala 

gimnastyczna 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min 

   

 

 
Harmonogram matur próbnych dla klas drugich 

 

KLASY 

DRUGIE 

MIEJSCE CZAS 

TRWANIA 

 

2C (C1-C28) 

2D (D01-D21) 

2E (E01-E28) 

2F (F01-F29) 

duża sala 

gimnastyczna 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min) 

2A (A01-A17) sala nr 40 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min) 

2A (A18-A34) sala nr 41 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min) 

2B (B01-B14) sala nr 44 
od 8.00 

do 10.50 
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(170 min) 

2B (B15-B29) sala nr 45 

od 8.00 

do 10.50 

(170 min) 

   

 

 

 

Organizacja matury próbnej z matematyki z 

LSCDN dla uczniów klas pierwszych i drugich 
 

03 czerwca 2014  

Godz. 8.00   matematyka – poziom podstawowy 
 

Egzamin odbędzie się w następujących salach: 
 

Klasy pierwsze: 

- sala 23 – klasa 1A (A01 – A15)  

- sala 24 – klasa 1A (A16 – A30) 

- sala 25 – klasa 1B (B01 – B15) 

- sala 26 – klasa 1B (B16 – B31) 

- sala 37 – klasa 1C (C01 – C15)  

- sala 36 – klasa 1C (C16 – C30) 

- sala 35 – klasa 1D (D01 – D16) 

- sala 38 – klasa 1D (D17 – D32) 

- mała sala gimnastyczna – klasy 1E, 1F 

  

Klasy drugie: 

- sala 40 – klasa 2A (A01 – A17)  

- sala 41 – klasa 2A (A18 – A34) 

- sala 44 – klasa 2B (B01 – B14) 

- sala 45 – klasa 2B (B15 – B29) 

- duża sala gimnastyczna – klasy 2C, 2D, 2E, 2F 
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Uczniowie, którzy piszą maturę na małej i dużej sali 

gimnastycznej powinni stawić się na godz. 7.35. 

Uczniowie, którzy piszą maturę w małych salach zgłaszają 

się na swój egzamin najpóźniej 15 minut przed godziną 8:00.  

 

Dnia 03 czerwca 2014 nie ma pierwszych trzech lekcji. 

 Po egzaminie wszystkie klasy pierwsze i drugie 

rozpoczynają zajęcia od czwartej godziny lekcyjnej, która 

rozpocznie się o 11.05.  

 

Lekcje odbywają się wg. następującego porządku: 
 

4 lekcja:  godz. 11.05 – 11.45 (przerwa:10 min) 

5 lekcja:  godz. 11.55 – 12.40 (przerwa 15 min) 

6 lekcja:  godz. 12.55 – 13.35 (przerwa:10 min) 

7 lekcja:  godz. 13.45 – 14.25 (przerwa 5 min) 
 

Prace egzaminacyjne kodujemy  

tylko 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),  
 

 

Uczniowie (zapewniają sobie sami i wówczas) 

mogą korzystać z następujących przyborów: 

 

1. tylko czarny długopis  

 

2. linijka  

 

3. kalkulator prosty (który wykonuje tylko 

podstawowe działania matematyczne)  
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4. cyrkiel (prosty, w który można włożyć 

długopis) 

 

Nie wolno korzystać z ekierki, ołówka, gumki i 

korektora. 

 

NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ  
NIE WOLNO WNOSIĆ  

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH LUB 
INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO 
PRZSYŁANIA INFORMACJI NA 
ODLEGŁOŚĆ 

 

Szczegóły organizacyjne tego egzaminu 

znajdziecie na tablicy 

VADEMECUM MATURZYSTY 

(na drugim półpiętrze) 

 

 

 

 

 


