
TEGOROCZNY MATURZYSTO! 
 

W dniach 

19-22 listopada 2019r.  
 

zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny 
 

  w ramach projektu Próbna Matura z Operonem. 
 
 

Próbne Egzaminy z Operonem to cykl ogólnopolskich egzaminów, które pozwalają sprawdzić 
stopień opanowania materiału przez uczniów poprzez rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych 
opracowanych zgodnie z wytycznymi CKE, a także oswoić uczniów z formułą, procedurami oraz 
atmosferą samego egzaminu.  
 

 

 

 

A oto najważniejsze informacje: 

 



19.11. 2019 ( wtorek) JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY 

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

11: 50–14: 00 – Przerwa 14: 00 – Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut) 

 
20.11.2019  (środa) MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY  
 
09: 00 – Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut) 

11: 50–14: 00 – Przerwa 14: 00 – Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut) 

 

21.11.2019  (czwartek) JĘZYK OBCY- Język angielski lub Język niemiecki 

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

11: 00–14: 00 – Przerwa 14: 00 – Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 
minut)    

22.11. 2019  (piątek)   PRZEDMIOTY DODATKOWE 

09: 00 – Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut) 

Publikacja arkuszy  wraz z odpowiedziami na stronie  

 https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy 



 
 
 
 
 

Rady przed maturą próbną z matematyki                                              
                                          

 

1. Bardzo uważnie czytajcie polecenia, szczególnie przy zadaniach 
zamkniętych. W niektórych z nich odpowiedzi celowo uwzględniają 
błędy popełniane przez uczniów. 

 
 

2.  W pytaniach zamkniętych masz podane odpowiedzi do wyboru. Metoda "na chybił trafił" nie 
działa. Zaufaj matematycznej intuicji i skup się na najbardziej prawdopodobnym wyniku.  

 
3. Jeśli "zawiesiłeś się" na jakimś zadaniu, albo popełniłeś błąd, zostaw to. Wrócisz do tego 

zadania, jeśli wystarczy ci na nie czasu. Często stres powoduje, że w jednej chwili 
zapominamy i nie potrafimy wykonać danych obliczeń. 

 
4. W pierwszej kolejności rozwiąż te, które uznasz za najłatwiejsze.  

 
5. Nie bój się pytań otwartych. Wielokrotnie maturzyści widząc rozbudowane zadanie, zakładają, 

że musi być trudne.  
6. Dokładnie zapoznaj się z zestawem wzorów matematycznych, z których możesz korzystać 

podczas egzaminu. 


