
Matura próbna z Operonem 

 

Kl. II TŻ/II TH – język polski 

Kl. III TŻ/III TH – język polski, matematyka, język obcy 

Kl. IV TH/IV TŻ – język polski, matematyka, język obcy 

 

Informacje dla nauczycieli i uczniów  

Klasa Przedmiot Data/dzieo Sala Nauczyciel, 
który o 
9:00 
rozdaje 
arkusze 

Nauczyciel, 
który po 
zakooczonym 
egzaminie 
zbiera 
arkusze i 
przekazuje je 
do Pani 
Dyrektor   

Czas 
trwania 
egzaminu 

Przybory 

II TH  Język polski 20.11.2018 
(wtorek) 

1.02 P_Kl 
 

A_Pi (pz) 
 

170 min  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) 

II TŻ 
 

Język polski 20.11.2018 
(wtorek) 

2,02 
 

J_Szł 
 

P_Kl 
 

170 min  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) 

III TH Język polski 20.11.2018 
(wtorek) 

2.01 
A_Pi (pz) 
 

K_Tom 
 

170 min  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) 

III TŻ Język polski 20.11.2018 
(wtorek) 

2.01 
A_Pi (pz) 
 

K_Tom 
A_Du 

170 min  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) 

IV TH Język polski 20.11.2018 
(wtorek) 

1.01 
 

M_CW 
A_Zaw 

M_CW 
M_Kor 

170 min  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) 

IV TŻ Język polski 20.11.2018 
(wtorek) 

1.01 
 

M_CW 
A_Zaw 

M_CW 
M_Kor 

170 min  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) 

        

III TH Matematyka 21.11.2018 
(środa)  

2.01 P_Wal 
K_Kit 

A_Du 
M_Dob 

170 min  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem), linijka , cyrkiel z wkładem 
długopisowym, kalkulator prosty 

III TŻ Matematyka 21.11.2018 
(środa)  

2.01 P_Wal 
K_Kit 

A_Du 
M_Dob 

170 min  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem), linijka , cyrkiel z wkładem 
długopisowym, kalkulator prosty 

IV TH Matematyka 21.11.2018 
(środa)  

1.01 A_Pi (pz) 
P_Kl 

P_Kl 
P_Wal 

170 min  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem), linijka , cyrkiel z wkładem 
długopisowym, kalkulator prosty 

IV TŻ Matematyka 21.11.2018 
(środa)  

1.01 A_Pi (pz) 
P_Kl 

P_Kl 
P_Wal 

170 min  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem), linijka , cyrkiel z wkładem 
długopisowym, kalkulator prosty 

        

III TH Język obcy  22.11.2018 
(czwartek) 

2.01 M_CW 
K_Kit 

M_CW 
K_Kap 

120 min długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) 

III TŻ Język obcy  22.11.2018 
(czwartek) 

2.01 M_CW 
K_Kit 

M_CW 
K_Kap 

120 min długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) 

IV TH Język obcy  22.11.2018 
(czwartek) 

1.01 B_Gru 
Z_Ada 

Z_Ada 
M_Kor 

120 min długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) 

IV TŻ Język obcy  22.11.2018 
(czwartek) 

1.01 B_Gru 
Z_Ada 

Z_Ada 
M_Kor 

120 min długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) 

 



Instrukcja dla nauczycieli i uczniów 

Przed rozpoczęciem egzaminu 

Nauczyciel otrzymuje od Pani Dyrektor arkusze maturalne i udaje się na salę egzaminacyjną. 

Uczniowie o godz. 8:50 czekają przed salą egzaminacyjną. Nauczyciel prosi uczniów o wyłączenie 

telefonów komórkowych i schowanie ich do swoich plecaków. Nauczyciel zaprasza uczniów do sali. 

Uczniowie zostawiają plecaki w wyznaczonym miejscu w sali egzaminacyjnej (mogą mied ze sobą 

tylko rzeczy wskazane w tabeli). Uczniowie losują miejsce i siadają pojedynczo. Nauczyciel zapisuje na 

tablicy czas rozpoczęcia egzaminu i czas zakooczenia egzaminu. Nauczyciel jeszcze raz przypomina o 

zakazie wnoszenia urządzeo telekomunikacyjnych i wyjaśnia zasady przebiegu egzaminu. Nauczyciel 

nie wcześniej niż o godz. 9:00 rozdaje arkusze egzaminacyjne.  

Krótkie zasady przebiegu egzaminu | Przebieg egzaminu  

Nauczyciel przypomina, że uczniowie pracują samodzielnie, nie rozmawiają i nie zakłócają pracy 

innych osób. Po rozdaniu arkuszy uczniowie czytają pierwszą stronę, otwierają arkusz i sprawdzają 

jego kompletnośd (czy jest odpowiednia liczba stron i czy jest odpowiednia jakośd wydruku). 

Nauczyciel pyta uczniów, czy chcą wymienid arkusz. Jeżeli nikt nie zgłosił takiej potrzeby, nauczyciel 

prosi uczniów o wpisanie na arkuszu klasy i swojego numeru PESEL (uczniowie nie podpisują arkuszy). 

Nauczyciel oficjalnie rozpoczyna egzamin i zapisuje godzinę rozpoczęcia i godzinę zakooczenia na 

tablicy. Uczniowie, którzy zakooczyli egzamin, podnoszą rękę. Nauczyciel podchodzi do ucznia, 

zabiera jego arkusz egzaminacyjny i sprawdza, czy na arkuszu znajduje się PESEL i klasa. Uwaga! 

Uczniowie po zakooczeniu pracy pozostają w sali do czasu zakooczenia egzaminu i lekcji (tj. we 

wtorek do 12:20, w środę do 12:20, w czwartek do 11:30). Po zakooczeniu egzaminu uczniowie mają 

zajęcia w salach wskazanych na planie lekcji.   

W trakcie egzaminu  

Każdy nauczyciel uzupełnia dziennik lekcyjny. Uzupełnia frekwencję, podpisuje się i wpisuje temat 

lekcji (Matura próbna z…). Nauczyciel zgodnie z planem lekcji czeka na pojawienie się innego 

nauczyciela w sali (wcześniej nie opuszcza sali i nie pozostawia uczniów bez nadzoru). Dopiero po 

przyjściu innego nauczyciela opuszcza salę i kontynuuje pracę zgodnie z planem lekcji. Nowy 

nauczyciel czuwa nad przebiegiem egzaminu, uzupełnia dziennik lekcyjny i zgodnie z planem lekcji 

czeka na pojawienie się kolejnego nauczyciela. Wtedy procedura się powtarza do momentu 

zakooczenia egzaminu.   

Po zakooczeniu egzaminu  

Po zakooczeniu egzaminu nauczyciel wskazany w tabeli przekazuje arkusze Pani Dyrektor.  

Pani Dyrektor przekazuje arkusze do sprawdzenia wybranym nauczycielom. Nauczyciele przekazują 

wyniki uczniom i omawiają z uczniami ich arkusze maturalne do 4 stycznia 2019. Nauczyciele 

podejmują decyzję, czy wyniki z egzaminu podlegają ocenie.  

 


