
Informacja dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

dotycząca próbnego egzaminu maturalnego w kwietniu 2020 r. 
 

Uprzejmie informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne 

udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. 

Do wzięcia w tej próbie udziału zachęcamy wszystkich uczniów klas IV Technikum Budowlanego nr 

5 oraz słuchaczy semestrów szóstych CXXVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Będzie 

ona istotnym uzupełnieniem nauki na odległość, pozwoli ocenić swoje mocne i słabe strony oraz 

jeszcze lepiej poznać formę i zakres egzaminów. 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z 

niepełnosprawnościami. 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 zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone 

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

internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych  

(np. OKE Warszawa www.oke.waw.pl) w poniższych terminach: 

Próbny egzamin odbędzie się w terminie od 2 do 8 kwietnia 2020 r.  

 

Data  Arkusze zamieszczone na 

stronie internetowej ok. 

godz. 9:00 

Arkusze zamieszczone na 

stronie internetowej ok. 

godz. 14:00 

2 kwietnia (czwartek)  język polski (poziom 

podstawowy = PP) 
 język polski (poziom 

rozszerzony = PR)  

 fizyka (PR) 

3 kwietnia (piątek) matematyka (PP)  matematyka (PR) 

 filozofia (PR) 

 język łaciński (PR) 

 historia sztuki (PR) 

 historia muzyki (PR) 

6 kwietnia (poniedziałek) języki obce nowożytne 

(angielski, francuski, 

hiszpański, niemiecki, 

rosyjski, włoski) (PP) 

języki obce nowożytne 

(angielski, francuski, 

hiszpański, niemiecki, 

rosyjski, włoski) (PR) 

7 kwietnia (wtorek)  biologia (PR) 

 wos (PR) 

 geografia (PR) 

 informatyka (PR) 

8 kwietnia (środa)  chemia (PR) 

 język litewski (PP) 

 język białoruski (PP) 

 język ukraiński (PP) 

 historia (PR) 

 język litewski (PR)   

 język białoruski (PR)  

 język ukraiński (PR)  

 język kaszubski (PR) 

 

- CKE wskazuje, aby uczniowie/słuchacze – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej 

OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na 

egzaminie, zapisując swoje rozwiązania:  

 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania, 

 na wydruku  

http://www.cke.gov.pl/
http://www.oke.waw.pl/


 lub w przypadku braku możliwości technicznych pracy z edytorem tekstu: na zwykłej kartce 

papieru numerując kolejno rozwiązywane zadania.  

 

Rozwiązania zadań z poziomu podstawowego i rozszerzonego uczniowie/słuchacze sprawdzają 

samodzielnie według klucza rozwiązań zamieszczonego w dniu 15 kwietnia br. tj. po zakończeniu 

egzaminów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

W przypadkach niejasności lub trudności z rozwiązaniem/zrozumieniem zapisanego w „kluczu” 

rozwiązania jest możliwy także kontakt np. poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail z nauczycielem 

danego przedmiotu w Centrum lub, jeżeli kształcenie na odległość nie zostanie przedłużone, 

skierowanie bezpośredniego pytania do nauczyciela po powrocie do szkoły (w tym wypadku prosimy 

wydrukować swoją pracę i przedstawić ją nauczycielowi).  

 

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE 

(www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz 

nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:  

 informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;  

 arkusze próbne, arkusze pokazowe;  

 zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek; 

 filmy dot. 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, 

 karty wzorów. 

 

Jeszcze raz zachęcam do udziału w próbnych egzaminach maturalnych, życzę powodzenia i jak 

najlepszych wyników. 

 

Halina Matuszewska 

Dyrektor CKZiU nr 1 

 


