
KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW 

Drodzy uczniowie klas III 

W tej szczególnej sytuacji, wiemy, że możemy liczyd na Waszą 

odpowiedzialnośd, dlatego przyjęliśmy następujące rozwiązania dotyczące 

komunikatu MEN o próbnej maturze.  

Warto przypomnied, że w I LO przeprowadziliśmy w tym roku szkolnym 

już dwa razy próbne matury. Zostały one sprawdzone i nauczyciele przekazali 

Wam,  nad czym należy dalej pracowad. Dlatego zgodnie z komunikatem MEN 

przyjmujemy, że udział w kolejnej próbie jest nieobowiązkowy. Jednak mamy 

nadzieję, że wielu z Was będzie chciało się sprawdzid. W związku z tym od 2 

do 8 kwietnia nauczyciele ograniczą planowe lekcje do minimum w klasach III, 

abyście mogli skupid się na próbie. Wierzymy, że dla własnego dobra                                          

i w poczuciu odpowiedzialności podejdziecie do egzaminu w warunkach 

określonych przez organizatorów (CKE,OKE) z wykluczeniem jakiegokolwiek 

ściągania. Przestrzegajcie też czasu trwania egzaminu. Wszyscy uczniowie, 

którzy zgłosili koniecznośd wydłużenia i przekazali stosowne dokumenty 

pedagogowi szkolnemu mogą pisad o 30 minut dłużej.   

Co do sprawdzenia prac- macie dwie możliwości: 

 czekacie na ogłoszenie rozwiązao i sami sprawdzacie, czy 

udzieliliście właściwych odpowiedzi- zliczacie punkty i wyliczacie 

procent. W tej wersji zawsze możecie skontaktowad się online                            

z Waszymi nauczycielami, jeżeli mimo klucza macie wątpliwości, 

czy słusznie jakieś zadanie uznaliście za poprawnie rozwiązane, 

napisane. 

 Przesyłacie arkusz tuż po zakooczeniu pracy swojemu 

nauczycielowi, a w razie trudności na adres 

liceum@jedynka.zgora.pl  

Nie wystawiamy ocen za matury próbne. 

Weźcie pod uwagą, że mogą wystąpid trudności techniczne- na to niestety nie 

mamy wpływu.   

Kochani, czas jest szczególny, bądźmy dzielni, wszystkie trudne sytuacje mają 

swój koniec- nie szukajmy powodów do narzekao, tylko sposobów, jak 

rozwiązad problemy, które przed nami. Czas trudny, ale damy radę. To lekcja 

życia, która na pewno nas wszystkich wiele nauczy. Mam nadzieję, że wszyscy 

przeczytaliście „Dżumę” (to lektura obowiązkowa). Przesłanie tej lektury 

wciąż aktualne - w życiu liczy się „trud istnienia” związany z 
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odpowiedzialnością za dokonane wybory. Zostaocie w domu, ale bądźcie 

aktywni, bo wiedzę                                    i umiejętności można zdobywad w 

każdych okolicznościach.  

Poniżej komunikat Pani Ewy Jarmołowskiej- zastępcy dyr. I LO dotyczący 

spraw technicznych. 

Pozdrawiam serdecznie Ewa Habich dyr. I LO 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU I ORGANIZACJI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W I LO 

Zgodnie z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotyczącą 

próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015 zachęcamy naszych tegorocznych maturzystów, 

aby zmierzyli się z zadaniami przygotowanymi przez CKE.  

Próba odbędzie się od 2 do 8 kwietnia br. 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów     

z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadao na 

rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadao                                

z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrao do zadao z historii muzyki, zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych 

okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach: 

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 

 Fizyka  

3 kwietnia - piątek Matematyka – PP  Matematyka – PR 

 Filozofia 

 Język łacioski 

 Historia sztuki 

 Historia muzyki 

6 kwietnia - poniedziałek Języki obce nowożytne                              
(angielski, francuski, hiszpaoski, 
niemiecki) - PP 

Języki obce nowożytne                              
(angielski, francuski, hiszpaoski, 
niemiecki) - PR 

7 kwietnia - wtorek  Biologia 

 Wos  

 Geografia 

 Informatyka 

8 kwietnia - środa Chemia Historia 

 

Proponujemy, aby po pobraniu materiałów ze strony CKE Lub OKE POZNAO , uczniowie rozwiązali 

zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadao na egzaminie. 

Ten próbny egzamin jest dobrowolny. Jeżeli jest to możliwe, to postarajcie się  go przeprowadzid                    

w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu ( godzina rozpoczęcia 

pracy z arkuszem, samodzielne rozwiązywanie zadao). 

Zasady oceniania zadao zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE. 

Szczegółowe informacje dotyczące próbnego egzaminu maturalnego jak również informacje                                   

o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz 

okręgowych komisji egzaminacyjnych. 


