
Organizacja przebiegu próbnego egzaminu maturalnego w dniach  

15-17.12.2014 r. 

 

Poniedziałek 15.12. – Język polski – poziom podstawowy 170 min. 

Sala 207 208 209 
Osoba 
nadzorująca 
przebieg 

P. Paweł 
Lewandowski 

P. Katarzyna 
Marchewka 

P. Małgorzata 
Gawor 

Osoba pełniąca 
dyżur na 
korytarzu na II 
piętrze podczas 
trwania egzaminu 

12.55 – 13.45 – P. H. Kopyt 
13.45 -14.35  – P. A. Kotowicz 
14.35 – 15.25 – P. A.Kotowicz 

Wtorek 16.12. – Matematyka – poziom podstawowy 170 min. 

Sala 207 208 209 
Osoba 
nadzorująca 
przebieg 

P. Ewa Fundowicz P. Joanna 
Kiliańczyk 

P. Ewa 
Trepczyńska 

Osoba pełniąca 
dyżur na 
korytarzu na II 
piętrze podczas 
trwania egzaminu 

12.55 – 13.45 – P. Agnieszka Przybyła – Czyż 
13.45 -14.35   – P. A. Kacprzak 
14.35 – 15.25 – P. A. Kacprzak 

Środa 17.12. – Język angielski – poziom podstawowy 120 min. 

Sala 207 208 209 
Osoba 
nadzorująca 
przebieg 

P. Katarzyna 
Jędrasik 

P. Ewa Nowak P. Sylwia Wójcik 

Osoba pełniąca 
dyżur na 
korytarzu na II 
piętrze podczas 
trwania egzaminu 

12.55 – 13.45  – P. M. Gawor 
13.45 -14.35    – P. M. Gawor 
14.35 – 15.00  – ks. D. Wieruszewski 

 

Uczniowie klas III LO w dniach 15-17.12. br. zajęcia lekcyjne mają odwołane. !!! 

 



Nauczyciele nadzorujący przebieg egzaminu zobowiązani są do przypomnienia 

uczniom obowiązujących procedur oraz bardzo rygorystycznego ich 

przestrzegania  podczas trwania egzaminu.  Jednocześnie przypominam  

o konieczności odpowiedniego przygotowania sal : zegary w widocznych 

miejscach, słowniki, tablice wzorów matematycznych, magnetofony etc.  

Rolą nauczycieli pełniących dyżur podczas trwania egzaminu jest zapewnienie 

ciszy i spokoju na korytarzu oraz pomoc osobom nadzorującym w sytuacjach 

awaryjnych. 

Przebieg czynności organizacyjnych: 

- Uczniowie zgłaszają się na próbny egzamin każdego dnia o godzinie 12. 40  

z dowodem osobistym, bądź innym dokumentem potwierdzającym tożsamość  

i mają kategoryczny zakaż posiadania jakichkolwiek urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

- Uczniowie losują numer ławki w salach 207-209. 

- Uczniowie zgłaszają się do nauczyciela nadzorującego przebieg egzaminu  

w danej sali i zajmują wyznaczone przez niego miejsce. 

- O godzinie 12.55 arkusze zostaną dostarczone do sal. 

- Uczniowie, którzy zgłoszą się na egzamin po godzinie 13.00 nie zostaną 

wpuszczeni do sal. 

 - O godzinie 13.00 uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem. 

- Jeśli uczeń ukończy pracę z arkuszem przed upływem wyznaczonego czasu 

zgłasza to nauczycielowi, ten odbiera od niego arkusz i sprawdza poprawność 

kodowania. 

W rozstrzyganiu  wszelkich sytuacji wątpliwych, które mogą mieć miejsce 

podczas próbnego egzaminu gimnazjalnego należy kierować się instrukcją 

zawartą w Procedurach maturalnych na rok szkolny 2014/2015 dostępnych na 

stronach www.oke.waw.pl oraz www.cke.edu.pl. 

 

http://www.oke.waw.pl/

