
Drodzy Uczniowie klasy maturalnej 

Szanowni Rodzice 

Wychowawca i Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych 

 

 

W nawiązaniu do propozycji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie próbnych egza-

minów maturalnych podjąłem decyzję o obligatoryjnym udziale naszych uczniów w egza-

minach – zgodnie z zaproponowanym przez CKE harmonogramem (2-8 kwietnia 2020 r.): 

Data/godzina 9.00 14.00 

2 kwietnia 

(czwartek) 

język polski  

(poziom podstawowy = PP)  

 język polski  

(poziom rozszerzony = PR)  

 fizyka (PR) 

3 kwietnia 

(piątek) 
matematyka (PP)  

 matematyka (PR) 

 historia muzyki (PR) 

6 kwietnia 

(poniedziałek) 

języki obce nowożytne (PP): 

angielski (lub) niemiecki 

języki obce nowożytne (PR):  

angielski (lub) niemiecki  

7 kwietnia 

(wtorek) 

 biologia (PR) 

 wos (PR) 
informatyka (PR) 

8 kwietnia 

(środa) 
chemia (PR) 

* możliwość, po ustaleniu z nauczy-

cielem, rozwiązania dodatkowego 

arkusza jeśli terminy przedmiotów, 

które zdaje, nakładały się. 

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu  

w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz za-

pisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach interne-

towych okręgowych komisji egzaminacyjnych w terminach zgodnie z harmonogramem  

egzaminów. 

Zadaniem ucznia będzie: 

 do dnia 30 marca (poniedziałek) potwierdzić elektronicznie (wiadomość w Librus Synergia 

do wychowawcy i nauczyciela przedmiotów) przystąpienie do próbnej matury oraz po-

twierdzić, że ma możliwości techniczne (komputer i dostęp do Internetu) lub wskazać na 

trudności i uzgodnić z wychowawcą sposób rozwiązania problemu (możliwa oczywiście 

konsultacja wychowawcy z nauczycielem informatyki i wicedyrektorem); 

 potwierdzenie elektronicznie gotowości na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu w dniu 

jego przeprowadzania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio o godz. 8.30 i/lub 13.30 

(wiadomość w Librus do nauczyciela przedmiotu i wychowawcy); 

 samodzielne pobranie materiałów egzaminacyjnych ze strony CKE zgodnie z terminem ich 

udostępnienia, tj. w dniu i godzinie rozpoczęcia egzaminu i przesłania informacji w Librus 

do nauczyciela przedmiotu i wychowawcy;  



 

 potwierdzenie skutecznego pobrania materiałów egzaminacyjnych ze strony CKE lub 

zgłoszenie wiadomością nauczycielowi i wychowawcy (wiadomość Librus) trudności 

z pobraniem materiałów. Ewentualne otrzymanie od nauczyciela przedmiotu lub wycho-

wawcy materiału wiadomością zwrotną lub ustalenie sposobu rozwiązania problemu; 

 rozwiązywanie zadań w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań 

na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w formie odrębnego pliku w edytorze tekstów, 

numerując kolejno rozwiązywane zadania lub na wydruku z materiałem w części pismem 

komputerowym i w części (lub w całości) pismem odręcznym lub na zwykłej kartce papie-

ru, numerując kolejno rozwiązywane zadania;  

 po zakończeniu czasu egzaminu w danym dniu, tj. do godziny rozpoczęcia (9.00 lub 14.00) 

należy doliczyć czas organizacyjny (tj. 20 minut na część związaną z pobraniem arkuszy 

i materiałów oraz + 20 minut na zamknięcie (zapisanie pracy lub udokumentowanie foto-

graficzne) i odesłanie jako załącznika nauczycielowi i wychowawcy; 

 po tym terminie prace nie będą przyjmowane do sprawdzania przez nauczycieli,  

z wyjątkiem uzasadnionych przypadków (np. trudności technicznych i in.), uzgodnionych 

z nauczycielem.  

 

UWAGA!  

 Główny kanał komunikacyjny w sprawie organizacji i przebiegu egzaminu stanowi  

relacja nauczyciel przedmiotu – uczniowie. Komunikaty DW wychowawcy i kopia mate-

riałów na koncie wychowawcy służą jako działanie rezerwowe w sytuacjach zaistniałych 

trudności technicznych i innych.  

 Zadaniem wychowawcy jest szczególnie odebrać zgłoszenie gotowości i braku problemów 

technicznych w dniu 30 marca br. oraz gotowości przystąpienia wszystkich do egzaminów 

i przekazania zwięzłej informacji o stanie spraw wicedyrektorowi. 

 Nauczyciele otrzymają od Dyrektora na swoje konta Librus Synergia – w uzgodnionym 

czasie – „Zasady oceniania” arkuszy. Zasady te będą ogólnodostępne i zostaną zamiesz-

czone 15 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.  

 Przewiduje się przekazanie wyników sprawdzonych prac indywidualnie uczniom na ich 

konta w Librus, jak również dopuszcza się przekazanie zbiorczej informacji wszystkim 

uczniom według zasad ustalonych przez nauczyciela, np. prowadząc z uczniami „rozmo-

wę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na dostępnej platformie umożliwiającej 

wspólną pracę, ale dopiero po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE 

(15 kwietnia br.). 

 W sytuacji awarii sytemu Librus komunikujemy się w dniu egzaminu ustaloną formą awa-

ryjną, tj. mailem klasowym. Dopuszcza się również możliwość innego sposobu komunika-

cji (pod warunkiem ustalenia jej z nauczycielem i/lub wychowawcą). 

  



 

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach interneto-

wych CKE (www.cke.gov.pl), a szczególnie w komunikacie „Informacja dyrektora Central-

nej  

Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego” oraz 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: 

https://www.oke.gda.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2046&cntnt

01origid=269&cntnt01returnid=61 

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą ze wskazanych powyżej stron nieodpłatnie 

pobrać: 

  informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiąza-

niami;  

 arkusze próbne, arkusze pokazowe; 

 zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane według działów, ze szczegóło-

wymi 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 2015-2019.  

 

Gdynia, dnia 26 marca 2020 roku                                                      D Y R E K T O R  

                                                                                                 ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz 
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