
Drodzy Maturzyści 

 

       Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje 

egzaminacyjne udostępnią dla Was w terminie od 2 do 8 kwietnia materiały do próbnego egzaminu 

maturalnego.  
 

       Dlatego też bardzo proszę o przystąpienie do próbnej matury wszystkich tegorocznych 

maturzystów z przedmiotów jakie wybraliście sobie w składanych deklaracjach. Wszystkie materiały, 

w tym nagrania w formacie mp 3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych 

nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych 

komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach (zebrałem dla Was terminarz próbnej matury – 

tylko te przedmioty, które będziecie zdawać na maturze w terminie głównym).  

 

Data 
Arkusze zamieszczone na stronie 

internetowej ok. godziny 9.00 

Arkusze zamieszczone na stronie 

internetowej ok. godziny 14.00 

2 kwietnia 

(czwartek) 
język polski (poziom podstawowy =PP) 

• język polski (poziom rozszerzony =PR) 

• fizyka  (PR) 

3 kwietnia 

(piątek) 
matematyka (poziom podstawowy =PP) 

• matematyka (poziom rozszerzony =PR) 

• historia sztuki (PR) 

6 kwietnia 

(poniedziałek) 

języki obcy nowożytny (angielski, 

niemiecki) (poziom podstawowy =PP) 

języki obcy nowożytny (angielski, 

niemiecki) (poziom rozszerzony =PR) 

7 kwietnia 

(wtorek) 

• biologia – (poziom rozszerzony) 

• wos – (poziom rozszerzony) 

• geografia (PR) 

• informatyka (PR) 

8 kwietnia 

(środa) 
 • historia (PR) 

 

      Wskazane jest, aby uczniowie po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE 

rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, 

zapisując swoje rozwiązania w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno 

rozwiązywane zadania lub na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania  

i następnie przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików 

lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań). Nadmieniam, że na stronie internetowej naszej szkoły 

jest zamieszczony link z adresami e-mailowymi do wszystkich nauczycieli (umieszczam go też 

poniżej) |http://mechanikdebica.edu.pl/dokumenty_szkolne/email_nauczyciele.pdf| 

      Dodam, że uczniowie wysyłają swoje prace do swoich nauczycieli, którzy ich uczą obecnie lub  

z niektórych przedmiotów, którzy ich uczyli w poprzednich latach. Nauczyciele prześlą wam wyniki 

po dokonaniu oceny prac.  

 

http://mechanikdebica.edu.pl/dokumenty_szkolne/email_nauczyciele.pdf


Drodzy Maturzyści. Bardzo proszę, abyście potraktowali możliwość pisania próbnych matur online  

z odpowiedzialnością i uczynili z tej możliwości generalną próbę przed terminem głównym egzaminu. 

Dlatego też proszę o odpowiednie się przygotowanie do próbnej matury nie tylko pod względem 

nauki, ale też sprzętowym. Ważne abyście udostępnione arkusze przez OKE lub CKE pobrali  

o odpowiedniej godzinie (tabela powyżej) i wykonywali je zgodnie z przeznaczonym czasem  na dany 

arkusz (tabela poniżej).  

Przedmiot Poziom Czas trwania 

Język polski poziom podstawowy 170 minut 

Język polski poziom rozszerzony 180 minut 

Język obcy nowożytny (angielski, niemiecki) poziom podstawowy 120 minut 

Język obcy nowożytny (angielski, niemiecki) poziom rozszerzony 150 minut 

Matematyka poziom podstawowy 170 minut 

Matematyka 

poziom rozszerzony 180 minut 

Biologia 

Fizyka 

Geografia 

Historia 

Historia sztuki 

Wiedza o społeczeństwie 

Informatyka poziom rozszerzony 
część I – 60 minut 

część II – 150 minut 

 

Poniżej dołączam linki z oficjalnej strony OKE/CKE w sprawie matur.  

 
Informacja dyrektora CKE z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego 

http://www.oke.krakow.pl/inf/ 

Filmy o maturze 2020 
a) język polski 

b) matematyka 

c) biologia 
 

POWODZENIA !!! 

 

  Z poważaniem 

                                                                                                                          Wiesław Przybysz  

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7170
http://www.oke.krakow.pl/inf/
http://www.okekrakow.tv/index.php/filmy-o-maturze/jpol2020
http://www.okekrakow.tv/index.php/matematyka/matematyka2020
http://www.okekrakow.tv/index.php/biologia20/matura2020biologia

