
DRODZY UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH! 

 

Na podstawie informacji Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotyczącej 

próbnego egzaminu maturalnego, informuję: 

 

- Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do 

przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. 

 

- termin egzaminu próbnego od 2 do 8 kwietnia br. wg poniższego harmonogramu. 

  

- Standardowe arkusze egzaminacyjne oraz wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do 

zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (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 (poziom 

podstawowy = PP)  

 

rozszerzony = PR)  

 

 

3 kwietnia (piątek)  matematyka (PP)   

 

 

 

 

 

 

6 kwietnia (poniedziałek)  języki obce nowożytne 

(angielski, francuski, 

hiszpański, niemiecki, 

rosyjski, włoski) (PP)  

języki obce nowożytne 

(angielski, francuski, 

hiszpański, niemiecki, 

rosyjski, włoski) (PR)  

7 kwietnia (wtorek)   

 

 (PR)  

 

 

 

 

 

8 kwietnia  
(środa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 



Każdy uczeń po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązuje zadania w domu 

w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania 

w ustalonej przez nauczyciela formie, np.  

iązywane zadania;  

;  

 

NAUCZYCIELE POINFORMUJĄ WAS O FORMIE ZAPISU ODPOWIEDZI. 

 

Będziecie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych 

plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych 

zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać wam  

informację zwrotną. Ponadto zasady oceniania zostaną zamieszczone 22.04.2020r. na stronie 

internetowej CKE i będzie możliwość samodzielnego sprawdzenia odpowiedzi. 

 

Udział w próbnym egzaminie maturalnym jest dobrowolny. 

 

Próbny egzamin powinien być przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas 

właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne 

rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć  w warunkach domowych może to być trudne do 

zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla was– odpowiedzialność za 

samodzielność pracy leży po waszej stronie.  

Próbny egzamin maturalny jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (szansa pracy z 

arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz 

diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w 

stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).  

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE 

(www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz 

nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:  

kładowe zadania wraz z rozwiązaniami;  

 

– zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;  

mii i biologii;  

 

 

 

dań z matematyki;  

 

–2019. 

 

POWODZENIA! 

#ZOSTAŃCIE W DOMU! 

Magdalena Dygdoń-Kliemt 


