
Tarnobrzeg, 15.11.2011 r. 
 

PRÓBNA  MATURA  Z OPERONEM  
Informacja dla uczniów 

 
Celem egzaminu próbnego jest sprawdzenie stanu wiedzy uczniów.  

 
Odbędzie się 22 listopada 2011 r. ( wtorek )  w godzinach 7.10 – 10.00- język polski 
w salach:  207, 206, 205, 204, 203, 102. 
 
Od godziny 10.10 ( 4. lekcyjna) rozpoczynają się lekcje według planu. 
 
23 listopada 2011 r. ( środa )  w godzinach 7.10 – 10.00- matematyka 
w salach:  207, 206, 205, 204, 203, 102. 
 
Od godziny 10.10 ( 4 lekcyjna)  rozpoczynają się lekcje według planu. 
 
 
24 listopada 2011 r. ( czwartek )  w godzinach 7.10 – 9.10 w salach:  207, 206, 205, 204, 
203, 102 i 109. 
 
Od godziny 9.20  ( 3 lekcyjna) rozpoczynają się lekcje według planu. 
 
 
 - Na salę nie wolno wnosić, ani korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.  
(niedostosowanie się może być podstawą do unieważnienia egzaminu) 
- Na egzaminie nie wolno korzystać z niedozwolonych pomocy, ani porozumiewać się 
z innymi zdającymi ( Podstawa do unieważnienia egzaminu) 
- Próbny egzamin będzie przebiegał zgodnie z procedurami maturalnymi. 
- Nauczyciel odbiera arkusze, słowniki, odtwarzacze od Dyrektora Szkoły z jednym 
uczniem z sali. 
- Zdający przed wejściem na salę okazują się dowodem tożsamości z ważnym zdjęciem 
 ( dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Osoby, które nie przyniosą dokumentu, nie 
zostaną wpuszczone na salę.  
- Plecaki, torebki zdający zostawiają  w jednym miejscu pod tablicą – (w maju nie wolno 
wnosić na salę plecaków i torebek !!!!) 
- W trakcie egzaminu nie wolno zdającym opuszczać sali !!!! 
- Przed rozpoczęciem egzaminu nauczyciel przeprowadzi krótki instruktaż 
( zachowanie, sposób komunikowania, kodowanie) 
- Zdający zajmują miejsca według listy wskazanej przez nauczyciela. 
- Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami, nie może udzielać uczniom żadnych 
wskazówek dotyczących wypełniania zadań egzaminacyjnych. 
- Uczeń ma obowiązek sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. ma wszystkie strony, 
czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki zgłasza 
nauczycielowi. ( w tym czasie pozostali uczniowie zamykają arkusze i odkładają na brzeg 
ławki, do momentu przyniesienia nowego arkusza żaden uczeń nie czyta i nie rozwiązuje 
zadań) 



- Uczeń ma także obowiązek czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować 
swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi –numer PESEL na arkuszu 
egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, wpisać datę urodzenia na karcie odpowiedzi, wpisać 
kod zdającego na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi, w maju - na naklejeniu 
kodów paskowych na arkuszu i karcie odpowiedzi) - instrukcję przeprowadza nauczyciel) 
- Na 10 minut przed końcem nauczyciel przypomni czas. 
- Na tablicy zostanie zapisany czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Po zapisaniu 
godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, spóźnieni uczniowie nie będą wpuszczani 
do sal. 
- Na ławce zdającego oprócz arkusza może się tylko znajdować zapasowy długopis w 
kolorze czarnym oraz przybory, na które wydał zgodę Dyrektor CKE (wykaz wisi na 
tablicy MATURA 2012)  – te przybory uczeń przynosi ze sobą ( nie ma możliwości 
pożyczania przyborów na egzaminie ) oraz tablice matematyczne,  które rozdaje 
nauczyciel. 
Kalkulator prosty – umożliwia wykonanie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 
Można też obliczyć procenty lub pierwiastki z liczb. 
Niewłaściwe kalkulatory zostaną zabrane przez nauczyciela do końca trwania egzaminu. 
-Zadania rozwiązuje uczeń tylko czarnym długopisem !!!! Prace napisane innym kolorem 
nie będą sprawdzane. 
- Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, 
zgłasza ukończenie pracy przez podniesienie ręki, po sprawdzeniu kodowania za 
pozwoleniem nauczyciela opuszcza salę, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym. 
- Po wyjściu z sali i oddaniu arkusza nie można już do niej wrócić, nawet jeżeli czas 
przeznaczony na egzamin nie minął. 
- Nauczyciele nie będą przeliczać wyników na oceny i wstawiać ich do dziennika. 
- Do dziennika zostanie zapisany wynik w % i powiadomieni rodzice o tym wyniku 
- Kody -  Kod ucznia składa się z dużej litery i numeru w dzienniku, zapisanego w 
systemie dziesiątkowym. 
 
klasa IV b – kod – B   + numer w dzienniku 
klasa IVc  -  kod -  C   + numer w dzienniku  
klasa IV d – kod – D  + numer w dzienniku 
klasa IV i  - kod  - I   +  numer w dzienniku 
 
kod B02 -   B oznacza klasę IV b, 02 – numer w dzienniku drugiego ucznia 
 
Dodatkowa informacja: 
Jeżeli uczniowie nie przyjdą  na lekcje  po próbnym egzaminie – 22, 23 lub 24 listopada,  
-nie będą mieć możliwości pisania próbnej matury z przedmiotów dodatkowych 
- nie odbędzie się dla nich kolejny próbny egzamin 
 Frekwencję w czasie próbnych matur nauczyciele będą rozliczać bardzo dokładnie 
 
W przypadku pytań proszę o kontakt  
 
  
 



 


