
 
 
 
 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Krakowie 
 
 

 Informuję, że w dniach 20, 21, 22 listopada 2018r. zorganizowane będą próbne pisemne egzaminy matu-

ralne dla uczniów klas czwartych Technikum Łączności nr 14.  

Uczestnictwo w pisemnych maturach próbnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym 

ma charakter obowiązkowy. Obligatoryjne są też egzaminy na poziomie rozszerzonym z języka pol-

skiego, matematyki, języków angielskiego i niemieckiego dla tych osób, które takich wyborów dokonały 

w deklaracjach wstępnych. 

 

1) 20 listopada 2018r. we wtorek odbędzie się próbny pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na po-

ziomie podstawowym i rozszerzonym. Początek egzaminu na poziomie podstawowym ustalono na godzinę 9.00 

– młodzież najstarszych oddziałów Technikum Łączności nr 14 zgłasza się do szkoły w strojach galowych, 

z dowodami osobistymi o godzinie 8.40 przy podanych w terminie do 16 listopada salach (w przypadku sali 

gimnastycznej nie później, niż o 8.30). Po trwającym 170 minut egzaminie większość młodzieży matural-

nej opuszcza szkołę i nie uczestniczy już w żadnych innych zajęciach. Osoby, które począwszy od godz. 14.00 

rozpoczną pracę z arkuszami poziomu rozszerzonego zgłoszą się o 13.45 przed salą nr 215. 

 

Uczniowie z oddziałów klas I, II i III Technikum Łączności nr 14 odbywają zajęcia w oparciu o odrębny plan 

lekcji, którego ustalenia podane zostaną w terminie do 15 listopada 2018r. Odprawa zespołów nadzorujących 

przebieg pisemnej próbnej matury z języka polskiego rozpocznie się o 8.30 i 13.40 (dla bloku popołudniowego) 

w pokoju nauczycielskim. Lista oddelegowanych do pracy w komisjach nauczycieli ogłoszona będzie po opraco-

waniu i sprawdzeniu podziałów godzin na dni: 20, 21, 22 listopada 2018r. 

 

2) 21 listopada 2018r. w środę odbędą się próbne egzaminy maturalne z matematyki na poziomie podstawo-

wym i rozszerzonym. Początek godzina 9.00 (dla poziomu podstawowego) i 14.00 (dla zdających maturę z ma-

tematyki na poziomie rozszerzonym). Młodzież najstarszych oddziałów TŁ 14 zgłasza się do szkoły w strojach 

galowych, z dowodami osobistymi o godzinie 8.45 (poziom podstawowy) i o godzinie 13.45 (dotyczy 

zdających poziom rozszerzony) przy podanych w terminie do 16 listopada 2018r. salach (w przypadku sali 

gimnastycznej nie później niż pół godziny wcześniej przed rozpoczęciem każdego egzaminu).  Egzamin na po-

ziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 180. Uczniowie klas maturalnych oprócz 

udziału w próbnej maturze z matematyki na poziomie podstawowym i w większości przypadków – także roz-

szerzonym, nie uczestniczą w tym dniu w żadnych innych zajęciach. 

 

Młodzież oddziałów klas I – III odbywa lekcje w oparciu o odrębny plan, którego ustalenia podane zostaną 

w terminie do 15 listopada 2018r. Proszę młodzież z oddziałów niematuralnych o zachowanie w bu-

dynku szkolnym szczególnej ciszy i porządku, aby nie dekoncentrować starszych koleżanek i ko-

legów. Odprawa zespołów nadzorujących przebieg pisemnej próbnej matury z matematyki rozpocznie się od-

powiednio o 8.30 (dla poziomu podstawowego) i o 13.30 (dla poziomu rozszerzonego) w pokoju nauczycielskim. 

Lista oddelegowanych do pracy w komisjach nauczycieli ogłoszona będzie po ukończeniu i sprawdzeniu podzia-

łów godzin na wszystkie dni matur próbnych (20, 21, 22 listopada 2018r.). 

 



3) 22 listopada 2018r. w czwartek odbędzie się próbny egzamin maturalny z języków obcych na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym (osoby deklarujące zainteresowanie poziomem dwujęzycznym 

z języka angielskiego w trakcie matury właściwej, podczas próbnego egzaminu maturalnego ko-

rzystają z arkuszy opracowanych dla poziomu rozszerzonego). Początek zaplanowano na godzinę 

9.00 dla poziomu podstawowego i 14.00 dla poziomu rozszerzonego. Młodzież klas maturalnych zgłasza się do 

szkoły w strojach galowych, z dowodami osobistymi o godzinie 8.45 (poziom podstawowy) i o godzi-

nie 13.45 (poziom rozszerzony) przy podanych w terminie do 16 listopada 2018r. salach.  Egzamin na po-

ziomie podstawowym trwa 120 minut, a na poziomie rozszerzonym 150. Oprócz udziału w próbnej maturze 

z języków angielskiego i niemieckiego na obu poziomach (według wyborów zobrazowanych w deklaracjach 

wstępnych), uczniowie klas czwartych nie uczestniczą w tym dniu w żadnych innych zajęciach.  

 

Młodzież oddziałów klas I – III odbywa lekcje w oparciu o odrębny plan, którego ustalenia podane zostaną 

w terminie do 15 listopada 2018r. Proszę młodzież oddziałów niematuralnych o zachowanie dyscy-

pliny i ciszy, szczególnie od 9.00 do 9.40 oraz od 14.00 – do 14.40. Odprawa zespołów nadzorujących 

przebieg pisemnej próbnej matury z języków obcych rozpocznie się odpowiednio o 8.30 (dla poziomu podsta-

wowego) i o 13.30 (dla poziomu rozszerzonego) w pokoju nauczycielskim. Lista oddelegowanych do pracy w ze-

społach nadzorujących nauczycieli ogłoszona będzie po ukończeniu i sprawdzeniu podziałów godzin na wszyst-

kie dni matur próbnych (20, 21, 22 listopada 2018r.).      
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Kraków, 26 października 2018r. 


