
HARMONOGRAM PRÓBNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH – marzec 2022r. 

I. 9  MARCA 2022r. (środa) 
 

JĘZYKI OBCE p. podstawowy - godz. 9:50 – 12:00 

czas pracy z arkuszem: 120 min 

Podział zgodnie z deklaracją języka na poziomie podstawowym 

JĘZYK KLASA SALA 
NADZORUJĄCY 

3 lekcja 
(9:50 – 10:40) 

4 lekcja 
(10:40 – 11:35) 

5 lekcja 
(od 11:35) 

angielski 
3LAg, 3LBg, 3LCg, 
3LDg, 3LNg 

Konferencyjna 
p. K. Kozub, p. R. 
Nowak 

p. A.  Sikorska-Furman, 
p. N. Wawrzyniak 

angielski 3LSg, 4T 05 
p. A. Jankowska, 
p. A. Sychel 

p. J. Drożdzińska, 
p. M. Chmielewski 

niemiecki wszyscy zdający 
Świetlica 

internatu (I p.) 
p. J. Pecio p. S. Korzeniewski 

rosyjski wszyscy zdający 12 p. A. Siwiec p. J. Wakatinakis 

hiszpański 3LDg 15 p. H. Pena 
 

UWAGA:  

• w środę (09.03) maturzyści są zwolnieni z porannych lekcji, tj. przychodzą do szkoły 

bezpośrednio na egzaminy, 

• po egzaminach, tj. od 6 godziny lekcyjnej wszyscy uczniowie klas maturalnych wracają 

na zajęcia. 

 

II. 10  MARCA 2022r. (czwartek) 
 

BIOLOGIA, HISTORIA, WOS, FIZYKA, MATEMATYKA - poziom rozszerzony 

 - godz. 12:45 – 15:45  w sali KONFERENCYJNEJ 

czas pracy z arkuszem: 180 min 

NADZÓR:  

• 6 lekcja (12:45 – 13:40) – p. W. Pawełkiewicz, p. M. Sychel, 

• p. S. Korzeniewski,  p. A. Sikorska -Furman 

• 7 lekcja (13:40 – 14:40) – p. J. Walichiewicz-Jasina, p. A. Hrycyk, p. J. Ławicka, 

p. A. Piasecka 

• 8 lekcja (14:40 – 15:50) - p. A. Jankowska, p. W. Wolańska, p. A. Wyrwicz, p. H. Pena 

UWAGA: 

• w czwartek (10.03) maturzyści  przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji, 

• od 6 godziny lekcyjnej uczniowie klas liceum, którzy nie zadeklarowali na maturze ww. 

przedmiotów są zwolnieni z zajęć; zdający próbną maturę po egzaminie nie wracają na 

lekcje,  

• klasa 4T ma zajęcia zgodnie z planem lekcji. Uczniowie z klasy 4T, którzy zadeklarowali 

wos i biologię na maturze, nie mają w czasie próbnych egzaminów lekcji 

– o wyznaczonej godzinie idą na egzamin. 



 

III. 11 MARCA (piątek) 
 

JĘZYKI OBCE p. rozszerzony - godz. 10:45 – 13:40 

czas pracy z arkuszem: 150 min 

Podział zgodnie z deklaracją języka na poziomie rozszerzonym 

JĘZYK SALA 
NADZORUJĄCY 

4 i 5 lekcja (10:40 – 12:35) 6 lekcja (od 12:35) 

angielski Konferencyjna p. K. Kozub, p. R. Nowak p. J. Drożdzińska, p. G. Morawska 

niemiecki 
Świetlica 

internatu (I p.) 
p. J. Pecio, p. A. Sychel p. U. Bagdzińska 

rosyjski 12 p. A. Jankowska 

 

UWAGA: 

• w piątek (11.03) maturzyści  przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji, 

• od 4 godz. lekcyjnej zwolnieni z zajęć są uczniowie, którzy nie zadeklarowali na maturze 

języka obcego na poziomie rozszerzonym.  

 

IV. 14 MARCA (poniedziałek) 
 

GEOGRAFIA, CHEMIA, POLSKI  - poziom rozszerzony  

- godz. 10:45 – 14:00 w sali KONFERENCYJNEJ 

czas pracy z arkuszem: 180 min 

NADZÓR:  

• 4 i 5 lekcja (10:45 – 12:40) – p. J. Cichecka, p. B. Jezierska 

• 6 lekcja (12:40 – 14:40) – p. A. Sychel, p. D. Pyza 
 

UWAGA:  

• w poniedziałek (14.03) uczniowie klas maturalnych przychodzą do szkoły i pracują 

zgodnie z planem lekcji, 

• osoby, które zadeklarowały ww. przedmioty na 4, 5 i 6 lekcji idą na egzamin, 

a następnie wracają na zajęcia, 

• uczniowie grup 3gr2 i 3gr3, którzy nie zadeklarowali na maturze geografii mają 

odwołaną 4 i 5 lekcję, a pozostałe zajęcia mają zgodnie z planem.  

 

 

 


