
Informacje  dla maturzystów- maj 2022 

1. Terminy egzaminów. 

2. Terminy dodatkowe. 

3. Oznaczenie sal. 

4. Przybory i materiały pomocnicze. 

5.  O czym musi pamiętać każdy zdający. 

Ad 1. Terminy  maturalnych egzaminów pisemnych  organizowanych w I LO w 

Zielonej Górze w roku szkolnym 2021/22 

termin egzamin poziom Czas trwania 

Egzaminu w 

minutach 

4 maja  środa                      godz. 9.00 Język polski  podstawowy 170 

5 maja czwartek                 godz. 9.00 Matematyka podstawowy 170 

5 maja czwartek                 godz.14.00 Historia muzyki rozszerzony  

6 maja  piątek                     godz. 9.00 Język angielski podstawowy 120 

6 maja  piątek                     godz.14.00 Język niemiecki 

Język rosyjski 

podstawowy 120 

9 maja poniedziałek            godz. 9.00 Język angielski  rozszerzony 150 

9 maja poniedziałek            godz.14.00 Filozofia  rozszerzony  

10 maja wtorek                    godz. 9.00 Język polski rozszerzony 180 

10 maja wtorek                    godz.14.00 Język francuski rozszerzony 150 

11 maja środa                       godz. 9.00 Matematyka rozszerzony 180 

11 maja środa                      godz. 14.00 Język hiszpański rozszerzony 150 

12 maja czwartek                 godz. 9.00 Biologia  rozszerzony 180 

12 maja czwartek                 godz. 14.00 Język rosyjski rozszerzony 150 

13 maja  piątek                    godz. 9.00 Wiedza o społeczeństwie rozszerzony 180 

13 maja piątek                     godz. 14.00 Język niemiecki rozszerzony 150 

16 maja poniedziałek          godz. 9.00 Chemia rozszerzony 180 

16 maja poniedziałek           godz. 14.00 Język włoski rozszerzony 150 

17 maja wtorek                     godz. 9.00 Historia rozszerzony 180 

18 maja środa                       godz. 9.00 Geografia rozszerzony 180 

19 maja czwartek                 godz. 9.00 Fizyka  rozszerzony 180 

19 maja czwartek                 godz. 14.00 Historia sztuki rozszerzony 180 

20 maja piątek                      godz. 9.00 Informatyka  rozszerzony czI-60, czII-150 

 

Ad 2. Terminy  dodatkowe, poprawkowe 

Egzamin w terminie dodatkowym: 1-14 czerwca  2022 r. Dla osób, które uzyskają 

zgodę dyrektora OKE w Poznaniu 

Dotyczy to osób, które z powodu choroby lub  poważnego zdarzenia losowego                        

nie mogą zdawać egzaminu w wyznaczonym terminie. 

Procedura:  

 Wypełnienie załącznika nr 6 (strona OKE- zakładka matura- procedury- 

załączniki oraz na stronie I LO zakładka MATURA 2022-  wniosek absolwenta 

lub jego rodziców o przystąpienie do egzaminu  w terminie dodatkowym) 

 Wniosek należy złożyć do dyrektora I LO w Zielonej Górze, nie później                           

niż w dniu egzaminu. 

 Należy dołączyć załączniki w postaci dokumentów potwierdzających zdarzenie, 

np. zaświadczenie  lekarskie (z numerem pesel) 

 Dyrektor szkoły wysyła niezwłocznie wniosek do OKE. 

 Dyrektor OKE w terminie 2 dni rozpatruje wniosek, rozstrzygnięcie jest 

ostateczne.  



 Miejsce zdawania egzaminu w terminie dodatkowym wskazuje dyrektor OKE. 

Termin egzaminu poprawkowego (dla osób, które nie zdały jednego przedmiotu 

obowiązkowego) 23 sierpnia 2022 r godz. 9.00 I LO- do 12 lipca 2022 r NALEŻY 

ZGŁOSIĆ PISEMNE  OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU 

POPRAWKOWEGO, W SEKRETARIACIE I LO. Strona OKE- zakładka matura- 

procedury- załączniki oraz na stronie I LO zakładka MATURA 2022- załącznik                 

nr 7 

          Ad 3. Oznaczenie sal; 

 01-sala gimnastyczna 

 03-hol II piętra 

 Pozostałe sale zgodnie z oznaczeniem sal lekcyjnych 

Ad 4. Przybory i materiały pomocnicze 

Uwaga wszystkie przybory maturzysta musi mieć swoje, szkoła zapewnia 

tablice wzorów oraz słowniki . 

Każdy zdający musi mieć na egzaminie długopis/pióro z czarnym 

tuszem/atramentem (warto mieć zapasowy). Niedozwolone jest korzystanie z 

długopisów zmywalnych/ścieralnych. Nie używamy na egzaminie ołówka 

 

przedmiot Przybory i materiały Obowiązkowo/ 

fakultatywnie 

zapewnia 

Biologia Linijka 

Kalkulator prosty* 

Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na 

egzamin maturalny z 

biologii, chemii i fizyki  

Fakultatywnie 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo   

Zdający 

Zdający 

Szkoła 

Chemia  Linijka 

Kalkulator prosty* 

Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na 

egzamin maturalny z 

biologii, chemii i fizyki 

Fakultatywnie 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo   

Zdający 

Zdający 

Szkoła 

Fizyka  Linijka 

Kalkulator prosty* 

Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na 

egzamin maturalny z 

biologii, chemii i fizyki 

Fakultatywnie 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo   

Zdający 

Zdający 

Szkoła 

Geografia  Linijka 

Kalkulator prosty* 

Lupa  

 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Fakultatywnie 

 

Zdający 

Zdający 

Zdający 

Historia Lupa  

 

Fakultatywnie 

 

Zdający 

Historia 

sztuki 

Lupa  

 

Fakultatywnie 

 

Zdający 

Historia 

muzyki 

Odtwarzacz płyt CD 

Lupa  

Obowiązkowo 

Fakultatywnie 

Zdający 

Zdający 



Informatyka Kalkulator prosty* 

 

Obowiązkowo Zdający  

Język polski  Słownik ortograficzny 
Słownik poprawnej 

polszczyzny (nie mniej niż 1 

na 25 osób) 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Szkoła  

Szkoła  

Matematyka  Linijka 

Cyrkiel 

Kalkulator prosty* 

Tablice wzorów 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Zdający 

Zdający 

Zdający 

Szkoła  

Wiedza o 

społeczeństwie 

Kalkulator prosty* 

 

fakultatywnie Zdający 

*kalkulator prosty to taki, który umożliwia tylko: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 

dzielenie, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków z liczb kwadratowych- z 

kalkulatorów mających inne funkcje nie wolno korzystać na egzaminie. 

 

Proszę pamiętać, że nie będzie możliwości pożyczenia przyborów od innych osób. 

 

Osoby piszące na komputerze będą miały przygotowane stanowisko z komputerem. 

Ad 5. O czym musi pamiętać każdy zdający. 

 Na egzamin przychodzimy 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu 

 4,5,6,9 maja (egzaminy z polskiego- podstawa, matematyki- 

podstawa, j angielskiego- podstawa i rozszerzenie) każda klasa 

pozostawia swoje rzeczy (kurtki , telefony, torby itp.) w wyznaczonej 

sali : 

Klasa III A- sala nr 4 

Klasa III B- sala nr 6 

Klasa III C- sala nr 7 

Klasa III D- sala nr 8 

 W dniach, w których odbywają się pozostałe egzaminy korzystamy              

z szatni szkolnej. 

 Każdy zdający posiada dowód osobisty lub w razie jego braku 

dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna). 

 W jaki sposób skorzystać z terminu dodatkowego ( w razie choroby lub 

nagłego wydarzenia) opisano w punkcie 2 . 

 Kody kreskowe do naklejenia na arkuszu maturalnym otrzymujemy                  

od członków komisji przy wejściu na salę. Przy wejściu podpisujemy się na 

liście -czytelnie oraz losujemy miejsce. 

 Po zajęciu miejsca na sali, ustawiamy butelkę z wodą ( o pojemności do  

0,75) l) obok ławki. 

 Korzystamy tylko z dozwolonych własnych przyborów i materiałów 

przygotowanych przez komisję. Przybory i materiały potrzebne na 

egzaminie opisano w punkcie 4. Zakaz używania ołówka! 

 Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych, słuchawek, zegarków typu smartwatch i innych 

urządzeń ułatwiających komunikację. 



 Przerwanie egzaminu może nastąpić po stwierdzeniu: posiadania  na sali  

urządzeń telekomunikacyjnych ,  niesamodzielności pracy, zakłócania 

spokoju. 

 Wykonujemy po kolei  polecenia przewodniczącego komisji nadzorującej, 

otwieramy arkusze dopiero, gdy zezwoli, sprawdzamy czy wszystkie 

strony są zadrukowane, kodujemy arkusze, naklejamy naklejki z kodem i 

po zapisaniu czasu przez członka komisji rozpoczynamy pracę z 

arkuszem. 

 Prosimy o sprawdzenie czy naniesiono odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

 Po zakończeniu pracy, sygnalizujemy to podniesieniem ręki, czekamy na 

odbiór pracy przez członka komisji (pozostając na miejscu). Opuszczamy 

salę po zezwoleniu członka komisji odbierającego pracę. 

 Niezwłocznie opuszczamy szkołę, nie zakłócając pracy innym piszącym. 

 Przypominamy, że osoby, które nie przyjdą na egzamin                                                      

z zadeklarowanych  przedmiotów wybranych, na świadectwach 

maturalnych będą miały wpisane przy przedmiocie 0% 

 Osoby, które nie zdadzą jednego egzaminu obowiązkowego mają prawo 

do poprawki  23 sierpnia 2022r. Składają do 12 lipca 2022r. oświadczenie                        

o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora I LO 

(Załącznik nr 7) 

 

Bardzo prosimy o przestrzeganie wszystkich opisanych zasad.                                

Życzymy powodzenia. 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: ewa.habich@jedynka.zgora.pl 

 

Ewa Habich dyrektor I LO   

 

mailto:ewa.habich@jedynka.zgora.pl

