
Harmonogram matury próbnej 

 

L.p Data Przedmiot-poziom- czas trwania 

egzaminu-  

godz. lekcyjna powrotu na zajęcia po 

maturze próbnej 
1.  3 marca (środa) Język polski- poziom podstawowy- 

od 9.00 do 11.50 – 

 powrót na lekcję o godz. 13.25 

 (7. lekcyjna) 

 

 

2.  4 marca  

( czwartek) 

 

Matematyka – poziom podstawowy- 

od godz. 9.00 do 11.50 –  

powrót na lekcję o godz. 13.25 

 (7. lekcyjna) 

 

3.  5 marca 

 ( piątek) 

Język angielski- poziom podstawowy-  

od godz. 9.00 do 11.00 – 

powrót na lekcję o godz. 11.40 

 (5. lekcyjna) 

 

   

4.  8 marca 

( poniedziałek) 

Język angielski- poziom rozszerzony-  

Od godz. 9.00 do 11.30 – 

Powrót na lekcję o godz. 13.25 

 (7. lekcyjna) 

 

5.  8 marca 

( poniedziałek) 

 

 

j. hiszpański- poziom podstawowy- 

 od. godz.14.00 do 16.00 

 

j. niemiecki- poziom podstawowy- 

od. godz. 14.00 do 16.00 

 

j. rosyjski- poziom podstawowy -  

 

od godz. 14.00 do 16.00 

 

 

 

 



6.  9 marca  

( wtorek) 

Język polski- poziom rozszerzony- 

Od godz. od 9.00 do 12.00 – 

Powrót na lekcję o godz. 13.25 

 (7. lekcyjna) 

 

 

7.  9 marca  

( wtorek) 

 

 

 

 

 

Język rosyjski-poziom rozszerzony- 

Od. 14.00 do 16.30 

8.  10 marca 

 

( środa) 

Matematyka- poziom rozszerzony 

Od godz. 9.00 do 12.00 – 

powrót na lekcję o godz. 13.25 

 (7. lekcyjna) 

 

9.  10 marca 

 

( środa) 

Język hiszpański- poziom rozszerzony- 

Od 14.00 do 16.30. 

10.  11 marca 

( czwartek) 

Biologia- poziom rozszerzony- 

 od godz. 9.00 do 12.00- 

powrót na lekcję o godz. 13.25 

 (7. lekcyjna) 

 

11.  11 marca 

( czwartek) 

Informatyka- poziom rozszerzony- 

 od godz. 14.00 do 17.30 

 

12.  12 marca 

( piątek) 

Chemia- poziom rozszerzony- 

 od godz. 9.00 do 12.00- 

powrót na lekcję o godz. 13.25  

(7. lekcyjna) 

 

13.  12 marca 

( piątek) 

Wiedza o społeczeństwie- poziom rozszerzony- 

 

 od godz. 14.00 do 17.00 

 

   

14.  15 marca 

( poniedziałek) 

Historia- poziom rozszerzony- 

od godz. 9.00 do 12.00- 

powrót na lekcję o godz. 13.25  

(7. lekcyjna) 



15.  15 marca 

( poniedziałek) 

 

Fizyka- poziom rozszerzony- 

Od godz. 14.00 do 17.00 

16.  16 marca  

( wtorek) 

Geografia – poziom rozszerzony 

od godz. 9.00 do 12.00- 

powrót na lekcję o godz. 13.25  

(7. lekcyjna) 

 

 

 

Rekomendujemy nauczycielom, uczniom i rodzicom zapoznanie się 

 z informacjami na temat matury ze stron: 

CKE (www.cke.gov.pl); 

 oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

Dostępne są: 

 informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z 

rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania 

egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 

  arkusze próbne, arkusze pokazowe  

 zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze 

szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek 

  filmy dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii 

   materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 

  materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego 

 materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego 

  zbiory zadań z matematyki  

 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki 

  arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2020. 

 

 

http://www.cke.gov.pl/

