
Drodzy Uczniowie klas maturalnych, 

w dniach od 3 do 16 marca będzie mieli możliwość napisania testów diagnostycznych (próbna 

matura), które przygotowała dla Was Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

Niektóre z tych testów będziecie mogli napisać w szkole – po spełnieniu określonych warunków 

– inne w domu.  

W szkole odbędą się – w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego 

egzaminu oraz w reżimie sanitarnym – następujące próbne egzaminy: 

3 marca (środa) o 9.00 – język polski – poziom podstawowy 

4 marca (czwartek) o 9.00 – matematyka – poziom podstawowy  

5 marca (piątek) o 9.00 – język angielski – poziom podstawowy  

8 marca (poniedziałek) - język angielski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny 

10 marca (środa) o 9.00 – matematyka – poziom rozszerzony  

11 marca (czwartek) o 14.00 – informatyka – poziom rozszerzony  

Pozostałe testy możecie pobrać w dniu egzaminu ze strony CKE i rozwiązać w warunkach 

domowych. Harmonogram dostępny jest pod linkiem:  

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210217%20EM%20Test%20diagnostyczny.pdf 

Do szkoły, na próbny egzamin, może przyjść tylko uczeń, który: 

 jest zdrowy (jeśli ma alergię, to informuje o tym nauczyciela dyżurującego w sali) 

 nie ma objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 

 nie przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych 

 jest w izolacji domowej 

 jest na kwarantannie 

 zgłosił wychowawcy klasy udział w testach  

Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.  

 

Przychodząc do szkoły uczniowie: 

 dezynfekują ręce 

 zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos 

 udają się do szatni a potem do sali, w której odbywa się egzamin (grafik sal będzie 

przesłany przez dziennik elektroniczny) 

 są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest 

przeprowadzany test diagnostyczny.  

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210217%20EM%20Test%20diagnostyczny.pdf


Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, 

kiedy:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie  

2) wychodzi do toalety  

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.  

 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest 

przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.  

 

Do szkoły należy przyjść z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem egzaminu i udać 

się od razu do szatni a potem do sali egzaminacyjnej, zająć miejsce i poczekać na nauczyciela. 

Nie będzie losowania miejsc w salach lekcyjnych.   

Uczniowie piszący egzamin w salach 16, 17, 18 – wchodzą do szkoły od godziny 8.00 

Uczniowie piszący egzamin w salach 22, 23, 26 – wchodzą do szkoły od godziny 8.10 

Uczniowie piszący egzamin w salach 27, 28, 32, 33 – wchodzą do szkoły od godziny 8.20 

Uczniowie piszący egzamin w salach 36, 37, 38, 42 – wchodzą do szkoły od godziny 8.30 

Proszę przestrzegać powyższego harmonogramu. 

 

Na egzamin z informatyki proszę przyjść z co najmniej 1. godzinę wcześniej, aby sprawdzić 

stanowisko. 

 

Przypominam, że po próbnej maturze odbędzie się sesja fotograficzna do szkolnego tableau 

dlatego proszę przyjść na egzamin w białej koszuli i szkolnym krawacie. Harmonogram poniżej: 

środa, 3 marca  
od 12.00 do 12.30 - 4 A 
od 12.30 do 13.15 - 4 B 
od 13.15 do 14.00 - 4 C 
 
czwartek, 4 marca 
od 12.00 do 12.45 - 4 D 
od 12.45 do 13.30 - 4 E 
 
 
piątek, 5 marca 
od 11.00 do 11.45 - 3 La 
od 11.45 do 12.30 - 3 Lb 
 
 

Życzymy powodzenia   


