
Drodzy Trzecioklasiści! 

 

 Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz MEN przygotowały dla Was próbną maturę. Odbędzie się ona 

 w dniach od 2 do 8 kwietnia (czwartek – środa). Udział w niej jest dobrowolny. 

Ma ona umożliwić Wam sprawdzenie swoich umiejętności. Jeśli prześlecie swoje odpowiedzi do nauczyciela 

dostaniecie informację zwrotną jak Wam poszło, natomiast nie otrzymacie żadnej oceny, uzyskany wynik nie będzie 

miał wpływu na Wasze oceny końcowe z przedmiotów. 

 

Harmonogram wygląda następująco: 

Data 
Arkusze zamieszczone na stronie 

internetowej ok. godz. 9:00 
Arkusze zamieszczone na stronie 

internetowej ok. godz. 14:00 

2 kwietnia 
(czwartek) 

język polski (PP) 
 język polski (PR) 

3 kwietnia (piątek) matematyka (PP) 
 

6 kwietnia 
(poniedziałek) 

języki obce nowożytne (angielski, 
niemiecki, rosyjski) (PP) 

języki obce nowożytne (angielski, 
niemiecki, rosyjski) (PR) 

7 kwietnia 
(wtorek) 

 biologia (PR) 
 wos (PR) 

 geografia (PR) 
 informatyka (PR) 

8 kwietnia 

(środa) 

 chemia (PR)  historia (PR) 

 

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków 

obcych, pliki z danymi do zadań z informatyki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych 

w powyższych terminach. 

Każdego dnia na stronie CKE lub OKE Poznań będziecie mogli pobrać arkusze i je rozwiązać. Dostępne będą wszystkie 

rodzaje arkuszy – standardowe, dla os. z autyzmem i zesp. Aspergera oraz dla os. słabo słyszących.  

 

PROCEDURY: 

- rozwiązujcie arkusz samodzielnie 

- jeśli to mozliwe rozpocznijcie w danym dniu dokładnie o godzinie 9.00 lub 14.00 

- pilnujcie czasu na wykonanie (jest zapisany na pierwszej stronie arkusza) 

- używajcie tylko przyborów, które możecie wziąć na prawdziwą maturę (kalkulator prosty, linijka itp.  

 

 Komunikat o przyborach: 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborac

h.pdf 

 

http://www.cke.gov.pl/
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf


 Tablice matematyczne i wzory na biologię i chemię możecie pobrać ze strony CKE: 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/karty-wzorow-na-egzamin-

z-matematyki-biologii-chemii-i-fizyki 

 

Pamiętajcie:  

Egzamin ten jest organizowany wyłącznie dla Was – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie  

po Waszej stronie. 

 

JAK ZAPISYWAĆ ODPOWIEDZI: 

- można w edytorze tekstów (pamiętajcie o numerowaniu odpowiedzi do zadań) – zapisany plik przesyłacie 

nauczycielowi 

- jeśli macie drukarkę, możecie wydrukować arkusz, uzupełnić i przesłać skan/ dobrej jakości zdjęcie do nauczyciela 

- możecie też zapisywać odpowiedzi ręcznie na zwykłej kartce i przesłać skan/ dobrej jakości zdjęcie do nauczyciela 

(pamiętajcie o numerowaniu odpowiedzi do zadań) 


