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HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ W ZSO NR 1 
W DNIACH 24- 27  LISTOPADA 2015 ROKU 

 

Pierwsze lekcje dla klas maturalnych odbywają się zgodnie z planem lekcji. 
Po egzaminie młodzież wraca na lekcje zgodnie z planem lekcji i zastępstwami. 
 

24.11.2015r. (wtorek) godzina 9.00 – JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY  
Na lekcji 1 około godziny 8.30 rozpocznie się losowanie miejsc i sprawdzanie dowodów osobistych młodzieży. 
Pozostałe czynności organizacyjne przebiegać będą zgodnie z procedurami maturalnymi. 

 
Miejsce egzaminu 

- czas trwania w minutach  
Klasy 

(liczba osób) 

Aula 
170 minut 

3BC -33 osoby  3MF- 32 osoby  3IM – 30 
osób, 4LP- 12 osób 

Sala 21 
170 minut 

3BG – 33 osoby 

Sala 20 
170 minut 

3MH- 28 osób 

 
24.11.2015r. (wtorek) godzina 14.00 – JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY   

 
Miejsce egzaminu 

- czas trwania w minutach  
Klasy 

(liczba osób) 

Aula 
180 minut 

Uczniowie, którzy wybrali poziom 
rozszerzony (3IM – 3osoby, 3MH- 11 
osób, 4LP -3 osoby) 

 

25.11.2015r. (środa) godzina 9.00 – MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY  
 

Miejsce egzaminu 
- czas trwania w minutach  

Klasy 
(liczba osób) 

Aula 
170 minut 

3BC -33 osoby  3MF- 32 osoby  3IM – 30 
osób, 4LP- 12 osób 

Sala 21 
170 minut 

3BG – 33 osoby 

Sala 20 
170 minut 

3MH- 28 osób 

 
25.11.2015r. (środa) godzina 14.00 – MATEMATYKA - POZIOM ROZSZERZONY  
 

Miejsce egzaminu 
- czas trwania w minutach  

Klasy 
(liczba osób) 

Aula 
180 minut 

Uczniowie, którzy wybrali przedmiot na 
poziomie rozszerzonym - (3IM – 29 osób, 
3MH- 10 osób, 3BC -3 osoby) 

 
26.11.2015r. (czwartek) godzina 9.00 - JĘZYKI OBCE POZIOM PODSTAWOWY  
 
JĘZYK ANGIELSKI 
  

Miejsce egzaminu 
- czas trwania w minutach  

Klasy 
(liczba osób, poziom egzaminu) 

sala 304 
120 minut 

3BC-25 osób + 6 osób z 4LP 

sala 300 
120 minut 

3IM -24 osób 

Sala 21 
120 minut 

3BG-28 osób +4LP-  6 osób 
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sala 307 
120 minut 

3MH-22  

sala 403 
120 minut 

3MF -23 osoby 

 

JĘZYK NIEMIECKI 
 

Miejsce egzaminu 
- czas trwania w minutach  

Klasy 
(liczba osób, poziom egzaminu) 

sala 20 
120 minut 

Wszyscy uczniowie, którzy wybrali ten 
język na poziomie podstawowym (27 
osób) 

 
26.11.2014r. (czwartek) godzina 14.00 - JĘZYKI OBCE POZIOM ROZSZERZONY- 
150 minut 
JĘZYK ANGIELSKI  
 

Miejsce egzaminu 
- czas trwania w minutach  

Klasy 
(liczba osób, poziom egzaminu) 

sala 20 
150 minut 

3BC-16 +3BG-14 

sala 304 
150 minut 

3MI-25,  

sala 307 
150 minut 

3MH-17, 4LP-8 

 
JĘZYK NIEMIECKI 
 

Miejsce egzaminu 
- czas trwania w minutach  

Klasy 
(liczba osób, poziom egzaminu) 

sala 21 
150 minut 

Wszyscy uczniowie, którzy wybrali ten 
język na poziomie rozszerzonym 

 
27.11.2015r. (piątek) godzina 9.00 - WYBRANY PRZEDMIOT DODATKOWY 
Klasa 3MF ma zajęcia zgodnie z planem lekcji i zastępstwami. Do tej klasy dołączają się 
uczniowie z klasy 3IM, 3BG, 3BC i 3MH, którzy nie przystępują do przedmiotu dodatkowego. 
Od lekcji 6 wszyscy zgodnie ze swoim planem. 

 
Miejsce egzaminu 

- czas trwania w minutach 
Klasy 

(liczba osób, poziom egzaminu) 

Aula 
180 minut  

Wszyscy uczniowie, którzy wybrali biologię z klasy: 3BC (14 osób), 
3MH (1osoba), 4LP (1 osoba) 
Wszyscy uczniowie, którzy wybrali chemię z klasy: 3BC (18 osób), 
3BG (3 osoby), 3MH (10 osób), 4LP (1osoba) 

sala 307 
180 minut 

Wszyscy uczniowie, którzy wybrali geografię z klasy: 3IM (8osób), 
3BG (10 osób)  
Wszyscy uczniowie, którzy wybrali historię: z klasy: 3MH (10 osób), 
Wszyscy uczniowie, którzy wybrali wos z klasy 3MH (1osoba) 

sala 304 
180 minut 

Wszyscy uczniowie z klasy 3BG (17 osób), którzy wybrali biologię 
oraz uczniowie z klasy 3IM, którzy wybrali fizykę (15 osób) 

 


