
Próbne egzaminy maturalne 
 
Próbne egzaminy maturalne w LO Nr XVII zostaną przeprowadzone w następujących 
terminach: 

 21 listopada, godz. 9:00 – język polski p. podstawowy (9:00 – 11:50) 
 21 listopada, godz. 14:00 – język polski p. rozszerzony (14:00 – 17:00) 
 22 listopada, godz. 9:00 – matematyka p.  podstawowy (9:00 – 11:50) 
 22 listopada, godz. 14:00 – matematyka p. rozszerzony (14:00 – 17:00) 
 23 listopada, godz. 9:00 – język obcy p. podstawowy (9:00 – 11:00)  
 23 listopada, godz. 14:00 – język obcy p. rozszerzony (14:00 – 16:30) 
 24 listopada, godz. 9:00 – wybrany przedmiot p. rozszerzony( WOS, historia, 

biologia, chemia, fizyka, geografia (9:00 – 12.00) 
Harmonogram egzaminów oraz listy zdających są zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
obok gabinetu 205. 
Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8:30/ 8:20 z dokumentem tożsamości i z 
długopisem. 
Można posiadać wyłącznie: długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem,  
oraz następujące pomoce/przybory: 

 fizyka –linijka, kalkulator prosty 

 matematyka- linijka,  cyrkiel, kalkulator prosty 

 WOS –kalkulator prosty 

 Historia- lupa 

 biologia – linijka, kalkulator prosty 

 chemia –linijka, kalkulator prosty 

 geografia – linijka, lupa, kalkulator prosty 

Słowniki oraz tablice matematyczne i przyrodnicze zapewnia szkoła 

 

Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. 
W czasie egzaminów nie wolno korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
Nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną napojów, żywności, maskotek,             
i innych przedmiotów niedozwolonych.  
 
W dniach egzaminów próbnych uczniowie klas trzecich  po egzaminie udają się 

na lekcje wg schematu: 

 język polski- wtorek 21. 11- od 6 lekcji 

 matematyka- środa 22. 11- od 6 lekcji 

 język obcy- czwartek 23. 11- od 5 lekcji 

 przedmiot dodatkowy 24. 11- od 6 lekcji 

Uczniowie piszący egzamin na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, 

matematyki, języka obcego w danym dniu uczestniczą tylko w egzaminach. 

UWAGA! 
Proszę ubrać się odpowiedni do sali, w której przeprowadzany jest próbny 
egzamin maturalny (w salach od północnej strony budynku jest przeważnie 
chłodno), a zdający skierowani do sali gimnastycznej są zobowiązani przyjść w 
obuwiu nieniszczącym podłogi. 
 


