
PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY – MARZEC 2022 

I. Informacje ogólne. 

1. Uczniowie stawiają się na egzamin 15 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia egzaminu w sali 331 (2 piętro 

budynku szkoły). Obowiązują stroje galowe. 

2. Po wylosowaniu numeru stolika, zdający deponują telefony komórkowe i zajmują miejsca w sali. Nie wolno 

wnosić na salę torebek, plecaków, okryć wierzchnich, itp. 

3. Uczeń, który przystąpił do pisania egzaminu, może opuścić salę najwcześniej po upływie 30 minut od jego 

rozpoczęcia. Fakt ten zgłasza członkom zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. 

4. Czas, w którym uczeń pozostaje poza salą egzaminacyjną zostaje odnotowany na arkuszu egzaminacyjnym. 

5. Ewentualne pytania, zdający mogą zadawać wyłącznie podczas tzw. czynności organizacyjnych związanych  

z kodowaniem prac i sprawdzaniem kompletności arkusza. 

6. O zbliżającym się zakończeniu egzaminu, zdający zostają poinformowani przez członka zespołu nadzorującego 

na pół godziny przed przewidzianym terminem zakończenia – dotyczy to również osób korzystających  

z wydłużenia czasu. 

7. Podczas egzaminu uczeń może wnieść do sali wyłącznie przybory określone w komunikatach CKE dla 

poszczególnych przedmiotów. 

 

II. Harmonogram egzaminów. 

Data Godzina Przedmiot Przybory i materiały Uwagi 

28 marca 
(poniedziałek) 

8:00 – 10:50 
(170 min.) 

8:00 – 11:20* 
(200 min.) 

Język polski – poziom 
podstawowy 

czarny długopis lub pióro 
słownik ortograficzny, 

słownik poprawnej 
polszczyzny 

Słowniki 
zapewnia 

szkoła 

12:00 – 15:00 
(180 min.) 

12:00–15:30* 
(210 min.) 

Matematyka – poziom 
rozszerzony 

czarny długopis lub pióro, 
linijka,  
cyrkiel,  

kalkulator prosty,  
wybrane wzory 
matematyczne 

Karty wzorów 
zapewnia 

szkoła 

29 marca 
(wtorek) 

8:00 – 10:50 
(170 min.) 

8:00 – 11:20* 
(200 min.) 

Matematyka – poziom 
podstawowy 

czarny długopis lub pióro, 
linijka,  
cyrkiel,  

kalkulator prosty,  
wybrane wzory 
matematyczne 

Karty wzorów 
zapewnia 

szkoła 

12:00 – 15:00 
(180 min.) 

12:00 – 15:30 
(210 min.) 

Język polski – poziom 
rozszerzony 

czarny długopis lub pióro, 
słownik ortograficzny, 

słownik poprawnej 
polszczyzny 

Słowniki 
zapewnia 

szkoła 

30 marca 
(środa) 

8:00 – 10:00 
(120 min.) 

8:00 – 10:30* 
(150 min.) 

Język angielski, niemiecki, 
hiszpański – poziom 

podstawowy 
czarny długopis lub pióro  

12:00 – 14:30 
(150 min.) 

12:00–15:00* 
(180 min.) 

Język angielski – poziom 
rozszerzony 

czarny długopis lub pióro  

31 marca 
(czwartek) 

8:00  – 11:00 
(180 min.) 

8:00 – 11:30* 
(210 min.) 

Biologia – poziom rozszerzony 

czarny długopis lub pióro 
linijka 

kalkulator prosty 
wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne 

Karty wzorów 
zapewnia 

szkoła 

Geografia – poziom rozszerzony 
czarny długopis lub pióro 

linijka, lupa 
 



kalkulator prosty 

Historia – poziom rozszerzony 
czarny długopis lub pióro 

lupa 
 

12:00 – 15:00 
(180 min.) 

12:00–15:30* 
(210 min.) 

Chemia – poziom rozszerzony 

czarny długopis lub pióro 
linijka 

kalkulator prosty 
wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne 

Karty wzorów 
zapewnia 

szkoła 

Fizyka – poziom rozszerzony 

czarny długopis lub pióro 
linijka 

kalkulator prosty 
wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne 

Karty wzorów 
zapewnia 

szkoła 

Wiedza o społeczeństwie – 
poziom rozszerzony 

czarny długopis lub pióro 
kalkulator prosty 

 

* czas wydłużony zgodnie z komunikatem CKE o dostosowaniach 

 

III. Informacje dodatkowe. 

1. Osoby chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków 

koniecznych ze względu na chorobę. 

2. W związku z utrzymującym się na terenie całego kraju stanem epidemii koronawirusa uczniowie zobowiązani 

są do korzystania ze środków bezpieczeństwa osobistego, tj. stawienia się na egzamin w maseczce ochronnej 

i stosowania płynów dezynfekcyjnych. 

3. Z uwagi na organizację matur próbnych, zajęcia dydaktyczne w dniach 28 – 31 marca dla uczniów klasy 3a 

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Pijarek w Rzeszowie zostają zawieszone.  


