
 
 

 
 

HARMONOGRAM MATUR PRÓBNYCH – marzec 2021 

 

Lp. Przedmiot Data, godzina 

klasa IV PT 

sala 310 

nauczyciel 

nadzorujący 

klasa IV BT 

sala 315 

nauczyciel 

nadzorujący 

1. 
język polski – pp 

(16 uczniów) 

03 marca 2021 r. 

g. 9:00 

środa 

Justyna Klejna 

(9 uczniów) 

Agnieszka 

Rosochacka 

(7 uczniów) 

2. 
matematyka – pp 

(16 uczniów) 

04 marca 2021 r. 

g. 9:00 

czwartek 

Katarzyna Rysak 

(9 uczniów) 

Monika 

Nagowska 

(7 uczniów) 

3. 
język angielski – pp 

(16 uczniów) 

05 marca 2021 r. 

g. 9:00 

piątek 

Beata Maluga 

(9 uczniów) 

Dawid Jaruga 

(7 uczniów) 

4. 
język angielski – pr 

(1 uczenica) 

08 marca 2021 r. 

g. 9:00 

poniedziałek 

Anna Karwat 

5. 
język niemiecki – pp 

(2 uczniów) 

08 marca 2021 r. 

g. 14:00 

poniedziałek 

Renata Olida 

 

 

Zasady przeprowadzania egzaminów próbnych 

Nauczyciele 

1. Za przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów próbnych 

odpowiedzialni są nauczyciele – wychowawcy klas czwartych (Justyna Klejna, Anna Karwat). 

2. W dniu przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu nauczyciele uczący przedmiotów 

egzaminacyjnych są obecni w szkole, przeprowadzają wstępny instruktaż, są odpowiedzialni 

za przygotowanie materiałów pomocniczych, prowadzą nauczanie zdalne ze szkoły. 

3. Nauczyciele nadzorujący przebieg egzaminu próbnego stosują się do wytycznych zawartych w 

Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 

2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021. 

20201229 EM Informacja AKTUALIZACJA.pdf (oke.krakow.pl) 

Uczniowie 

1. Uczniowie przystępujący do egzaminu przybywają do szkoły na 15 minut przed rozpoczęciem 

egzaminu, wyposażeni w czarno piszący długopis i inne przybory dopuszczone do użytku 

podczas egzaminu maturalnego - Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą 

korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku  

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf


20200820 E8 EM Komunikat o przyborach.pdf (oke.krakow.pl). 

2. Do egzaminu mogą przystąpić tylko uczniowie zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych. 

3. Uczniowie po wejściu do szkoły przechodzą do szatni i tam pozostawiają ubrania wierzchnie, 

torebki, telefony komórkowe. 

4. Uczniowie nie gromadzą się na korytarzach, bezpośrednio przechodzą do sali egzaminacyjnej. 

5. Po zakończonym egzaminie uczniowie udają się do domu, nie oczekują na innych zdających. 

Podstawowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego 

1. obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkolnego; 

2. obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej; 

3. konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy 

zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku; 

4. obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie 

oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający; 

5. obowiązek wietrzenia sal; 
6. konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.; 

7. wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup 

zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz 

po jego zakończeniu. 

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

