UWAGA UCZNIOWIE
KLAS DRUGICH !!!!!
W dniach od 03.03.2014 (poniedziałek)do 07.03.2014 (piątek)
odbędzie się dla Was
PRÓBNA MATURA
Z WYDAWNICTEWM WSIP
Harmonogram matur próbnych dla klas drugich
kiedy
Poniedziałek
03.03.2014

przedmiot - poziom
język polski poziom podstawowy

klasy
2C, 2D, 2E, 2F
(107)

miejsce
duża sala
gimnastyczna

Poniedziałek
03.03.2014

język polski -poziom
podstawowy

sala nr 40

Poniedziałek
03.03.2014

język polski -poziom
podstawowy

Poniedziałek
03.03.2014

język polski -poziom
podstawowy

Poniedziałek
03.03.2014

język polski poziom podstawowy

Poniedziałek
03.03.2014

język polski poziom rozszerzony

2A
(A01-A17)
(17)
2A
(A18-A34)
(17)
2B
(B01-B14)
(14)
2B
(B15-B29)
(15)
2E
(29)

Wtorek
04.03.2014

matematyka poziom podstawowy

2C, 2D, 2E, 2F
(107)

duża sala
gimnastyczna

Wtorek
04.03.2014

matematyka poziom podstawowy

sala nr 40

Wtorek
04.03.2014

matematyka poziom podstawowy

Wtorek
04.03.2014

matematyka poziom podstawowy

Wtorek
04.03.2014

matematyka poziom podstawowy

Wtorek
04.03.2014

matematyka Poziom
rozszerzony

2A
(A01-A17)
(17)
2A
(A18-A34)
(17)
2B
(B01-B14)
(14)
2B
(B15-B29)
(15)
2B, 2C, 2F
(87)

Środa
05.03.2014

biologia Poziom rozszerzony

2A, 2D
(55)

mała sala
gimnastyczna

Czwartek
06.03.2014

chemia Poziom rozszerzony

2A, 2D
(55)

mała sala
gimnastyczna

Piątek
07.03.2014

geografia Poziom rozszerzony

2C, 2D
(50)

mała sala
gimnastyczna
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sala nr 41

sala nr 44

sala nr 45

mała sala
gimnastyczna

sala nr 41

sala nr 44

sala nr 45

duża sala
gimnastyczna

czas trwania
od 8.00
do 10.50
(170 min)
od 8.00
do 10.50
(170 min)
od 8.00
do 10.50
(170 min)
od 8.00
do 10.50
(170 min)
od 8.00
do 10.50
(170 min)
od 12.00
do 15.00
(180 min)
od 8.00
do 10.50
(170 min)
od 8.00
do 10.50
(170 min)
od 8.00
do 10.50
(170 min)
od 8.00
do 10.50
(170 min)
od 8.00
do 10.50
(170 min)
od 12.00
do 15.00
(180 min)
od 8.00
do 11.00
(180 min)
od 8.00
do 11.00
(180 min)
od 8.00
do 11.00
(180 min)

Organizacja próbnych egzaminów maturalnych
dla uczniów klas drugich
03.03.2014
Godz. 8.00 język polski – poziom podstawowy
Egzamin na poziomie podstawowym odbędzie się w następujących salach:
- duża sala gimnastyczna – klasy 2C, 2D, 2E, 2F
- sala 40 – klasa 2A (A01 – A17)
- sala 41 – klasa 2A (A18 – A34)
- sala 44 – klasa 2B (B01 – B14)
- sala 45 – klasa 2B (B15 – B29)
Uczniowie, którzy piszą maturę na 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.
Poziom podstawowy trwa 170 minut (czyli od 8.00 do 10.50)
Po egzaminie na poziomie podstawowym uczniowie klas 2A, 2B, 2C, 2D, 2F realizują zgodnie z planem lekcję
4,5,6 i 7.
Uczniowie klasy 2E mają czas między godziną 10.50 a 11.40, aby odpocząć oraz zjeść obiad na stołówce szkolnej.
Godz. 12.00 język polski – poziom rozszerzony
- Egzamin na poziomie rozszerzonym uczniowie klasy 2E piszą w
małej sali gimnastycznej, gdzie należy się zgłosić najpóźniej
o godzinie 11.40.
Poziom rozszerzony trwa 180 minut (czyli od 12.00 do 15.00)
Uczniowie z klas 1 i 2 realizują własny (dotychczasowy) plan lekcyjny w ewentualnie zmienionych salach.
Proszę też zapoznać się z zastępstwami.

04.03.2014
Godz. 8.00 matematyka – poziom podstawowy
Egzamin na poziomie podstawowym odbędzie się w następujących salach:
- duża sala gimnastyczna – klasy 2C, 2D, 2E, 2F
- sala 40 – klasa 2A (A01 – A17)
- sala 41 – klasa 2A (A18 – A34)
- sala 44 – klasa 2B (B01 – B14)
- sala 45 – klasa 2B (B15 – B29)

Strona 2 z 4

Uczniowie, którzy piszą maturę na 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.

Poziom podstawowy trwa 170 minut (czyli od 8.00 do 10.50)
Po egzaminie na poziomie podstawowym uczniowie klas 2A, 2D, 2E realizują zgodnie z planem lekcję 4,5,6 i 7.
Uczniowie klasy 2B, 2C, 2F mają czas między godziną 10.50 a 11.40 aby odpocząć oraz zjeść obiad na stołówce
szkolnej.
Godz. 12.00 matematyka – poziom rozszerzony
- Egzamin na poziomie rozszerzonym uczniowie klasy 2B, 2C, 2F piszą w dużej sali gimnastycznej, gdzie należy
się zgłosić najpóźniejo godzinie 11.35.
Poziom rozszerzony trwa 180 minut (czyli od 12.00 do 15.00)
Uczniowie z klas 1 i 2 realizują własny (dotychczasowy) plan lekcyjny w ewentualnie zmienionych salach.
Proszę też zapoznać się z zastępstwami.

05.03.2014
Godz. 8.00 biologia – poziom rozszerzony
Egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym piszą uczniowie klas 2A i 2D - odbędzie się on w małej sali
gimnastycznej, gdzie należy się zgłosić najpóźniej o godzinie 7.40.
Po egzaminie uczniowie ww. klas zgodnie z planem realizują lekcję 4,5,6 i 7
Poziom rozszerzony trwa 180 minut (czyli od 8.00 do 11.00)
06.03.2014
Godz. 8.00 chemia – poziom rozszerzony
Egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym piszą uczniowie klas 2A i 2D - odbędzie się on w małej sali
gimnastycznej, gdzie należy się zgłosić najpóźniej o godzinie 7.40.
Po egzaminie uczniowie ww. klas zgodnie z planem realizują lekcję 4,5,6 i 7
Poziom rozszerzony trwa 180 minut (czyli od 8.00 do 11.00)

07.03.2014
Godz. 8.00 geografia – poziom rozszerzony
Egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym piszą uczniowie klas 2C i 2D - odbędzie się on w małej sali
gimnastycznej, gdzie należy się zgłosić najpóźniej o godzinie 7.40.
Po egzaminie uczniowie ww. klas zgodnie z planem realizują lekcję 4,5,6 i 7
Poziom rozszerzony trwa 180 minut (czyli od 8.00 do 11.00)
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 z klas 1 i 2 realizują własny (dotychczasowy) plan lekcyjny w ewentualnie zmienionych salach.
Proszę też zapoznać się z zastępstwami.
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Dzwonki w dniu
03 i 04. 03.2014.
1 lekcja:
2 lekcja:
3 lekcja:
4 lekcja:
5 lekcja:
6 lekcja:
7 lekcja:

godz. 8.00 – 8.45 (przerwa:10 min)
godz. 8.55 – 9.40 (przerwa:15 min)
godz. 9.55 – 10.40 (przerwa:20 min)
godz. 11.00 – 11.45 (przerwa:10 min)
godz.11.55 – 12.40 (przerwa 15 min)
godz. 12.55 – 13.35 (przerwa:10 min)
godz.13.45 – 14.25 (przerwa 5 min)

Dzwonki w dniu
05 - 07. 03.2014.
1 lekcja:
2 lekcja:
3 lekcja:
4 lekcja:
5 lekcja:
6 lekcja:
7 lekcja:

godz. 8.00 – 8.45 (przerwa:10 min)
godz. 8.55 – 9.40 (przerwa:15 min)
godz. 9.55 – 10.40 (przerwa:25 min)
godz. 11.05 – 11.45 (przerwa:10 min)
godz.11.55 – 12.40 (przerwa 15 min)
godz. 12.55 – 13.35 (przerwa:10 min)
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 (na każdy egzamin - obowiązkowo)
2. linijka (mat, biol, chem, geo)
3. kalkulator prosty (mat, chem, geo)
4. cyrkiel (mat)
5. lupa (geo)
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