
PRÓBNA MATURA Z „OPERONEM” 22-25 XI 2021 

Harmonogram matury próbnej dla klas IV Technikum Nr11 

22.11.2021 JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY 

 I POZIOM ROZSZERZONY 

09:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)  

sala gimnastyczna - 53 uczniów (kl. 4acT i 4eTm) 

świetlica - 19 uczniów (kl.4vT) 

14:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)  

świetlica – 4 uczniów 

23.11.2021 MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY 

 I POZIOM ROZSZERZONY 

09:00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)  

sala gimnastyczna- 53 uczniów (kl. 4acT i 4eTm) 

świetlica-19 uczniów (kl.4vT) 

14:00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut) – 

świetlica- 23 uczniów 

24.11.2021 JĘZYK OBCY - POZIOM PODSTAWOWY 

 I POZIOM ROZSZERZONY 

09:00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)  

j. angielski pp:  

świetlica- 20 uczniów  

sala nr 47-12 uczniów  

sala nr 45-12 uczniów  

sala nr 42-12- uczniów  

sala nr 41- 15- uczniów  

j. niemiecki pp: 

sala nr 48- 1 uczeń  

14:00 Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (150 minut)  

 świetlica- 20 uczniów, sala nr 47- 10 uczniów 



25.11.2021 PRZEDMIOTY DODATKOWE 

09:00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut)  

świetlica 

fizyka- 2 uczniów 

geografia- 11 uczniów 

historia- 2 uczniów  

Informacje dla zdających: 

1.Zdający zgłaszają się przy wyznaczonej sali co najmniej pół godziny przed 

wyznaczoną 

 godziną egzaminu. 

2. Zdający musi posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz czarny długopis. 

3. Zdający może posiadać przybory pomocnicze na egzamin z matematyki  

(linijka, cyrkiel, kalkulator prosty).  

4. Zabrania się wnoszenia na sale egzaminacyjne urządzeń telekomunikacyjnych 

 (m.in. telefonów komórkowych). 

5.  Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas matur i egzaminów zawodowych 

 są podane pod linkiem: 

 https://samochodowka.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2020/06/procedury-

bezpieczenstwa-zwiazane-z-organizacja-egzaminow-w-zssam.pdf 

 

  



Uwaga! 

 

Organizacja pracy Zespołu Szkół Samochodowych w dniach 22-25 

listopada 2021 r. 

 

1. W związku z organizacją i przeprowadzaniem próbnej matury w ZSSam. 

dni 23 i 24 listopada są wolne od zajęć dydaktycznych w szkole dla 

uczniów Technikum Nr11. 

2. Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia odbywają zajęcia zgodnie 

z planem. 

 

Organizacja pracy w dniach 22-25 listopada 2021 r. dla uczniów 

klas IV Technikum Nr11: 

 

1. W dniach od 22-25 listopada uczniowie klas IV Technikum Nr11, którzy 

zadeklarowali udział w egzaminie maturalnym, biorą udział w egzaminie 

próbnym z wydawnictwem Operon, wg harmonogramu.  

2. Maturzyści nie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych w dniach 22, 23 i 24 

listopada 2021 r. 

3. Dnia 25 listopada uczniowie klas IV Technikum Nr11odbywają zajęcia 

zgodnie z planem lekcji, z wyjątkiem uczniów, którzy uczestniczą 

w egzaminie z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym 

tj. fizyka- 2 uczniów, geografia- 11 uczniów, historia- 2 uczniów.  
 


