
POPRAWKOWA MATURA PISEMNA          

       NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 

 

26  sierpnia 2014 r.  / wtorek  /    godz. 9 
00 

Zdają uprawnieni (wskazani przez OKE w Gdańsku), 

którzy do 04 lipca 2014 roku  złożyli wniosek o  przystąpienie 

do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu obowiązkowego. 

 

MATEMATYKA – SALA 22 D - 170 minut 
Wszyscy zdający z LP 

              Zespół nadzorujący: 

                   mgr Elżbieta Mikołajewska   - przewodnicząca  zespołu 

    mgr Arkadiusz Augustynowicz  - członek zespołu 

                            mgr Małgorzata Mechuła   - członek zespołu 

                            nauczyciel z innej szkoły   - członek zespołu 
 

MATEMATYKA – SALA 24 D - 170 minut 
Wszyscy zdający z LO 

                        Zespół nadzorujący: 

             mgr  Małgorzata Gurtowska   -przewodnicząca zespołu 

                         mgr Ewa Ziółkowska    - członek zespołu 

                         mgr Jacek Iwaniszczuk    - członek zespołu 

                         nauczyciel z innej szkoły   - członek zespołu 

 

MATEMATYKA – SALA 16 D - 170 minut 
Wszyscy zdający z TS, TU 

                        Zespół nadzorujący: 

             mgr Bożena Piętowska    - przewodnicząca zespołu 

             mgr U. Gruszecka- Hosa   - członek zespołu 

                         mgr  Urszula Ignaczak    - członek zespołu 

                         mgr Beata Matusiak    - członek zespołu 

                         nauczyciel z innej szkoły   - członek zespołu 

 

MATEMATYKA– SALA 17 D- 170 minut 
  Dostosowania dla zdających ze wszystkich typów szkół (czas wydłużony) 

                        Zespół nadzorujący: 

             mgr inż. Jadwiga Waleczko   - przewodnicząca zespołu 

                         mgr  Marcin Latecki    - członek zespołu 

  mgr Elżbieta Borowska    - członek zespołu  

                         nauczyciel z innej szkoły   - członek zespołu 

 

MATEMATYKA – SALA 7 D- 170 minut 
Wspomaganie zdającego w czytaniu i pisaniu + czas wydłużony 

                        Zespół nadzorujący: 

             mgr Anna Augustynowicz   - przewodnicząca zespołu 

                         mgr Paweł Kubacki    - członek zespołu 

             mgr Magdalena Cześnin   - wspomaganie (członek zespołu) 

                       nauczyciel z innej szkoły   - członek zespołu 
 



 

JĘZYK POLSKI – SALA 6 D- 170 minut 
Wspomaganie zdającego w czytaniu i pisaniu + czas wydłużony 

                        Zespół nadzorujący: 

             mgr Anna Skrodzka                                           - przewodnicząca zespołu 

                         mgr Urszula Puchalska                                      - członek zespołu 

  mgr Oliwia Ubecka                             - wspomaganie (członek zespołu) 

                         nauczyciel z innej szkoły                                   - członek zespołu 

 

JĘZYK ANGIELSKI – SALA 1 D- 120 minut 
 Zdają wszyscy uprawnieni 

   Zespół nadzorujący: 
             mgr inż. Jerzy Tyter                                        - przewodniczący zespołu 

                         mgr Zbigniew Ryniec                                      - członek zespołu 

                         dr Mariusz Koprowski                                     - członek zespołu 

                         nauczyciel z innej szkoły                                 - członek zespołu 

 

JĘZYK POLSKI   – SALA 25 D- 170 minut 
   Zdają wszyscy uprawnieni, w tym z wydłużonym czasem                     

            Zespół nadzorujący: 
             mgr Zbigniew Wasielak                                 - przewodniczący  zespołu 

                         mgr  Jerzy Mikołajewski                                - członek zespołu 

  mgr Dariusz Wierzbicki                                - członek zespołu 

                         nauczyciel z innej szkoły                                - członek zespołu 

 

Dyżur pełnią: p. K. Adamczewski, p. K. Rzepecka- Paluch, p. M. Matuszewski. 

Uwaga! Sale do egzaminu należy przygotować 25 sierpnia 2014 roku (poniedziałek)  

do godz. 12.00. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Zespoły nadzorujące rozpoczynają pracę o godz. 8.15. 

 

Informacje dla absolwentów przystępujących do egzaminów poprawkowych: 
1. Na egzaminy należy  zgłosić się wg podanych harmonogramów pół godziny  przed 

wyznaczonym czasem egzaminu. 

2. W dniu egzaminów zdających obowiązuje strój galowy. 

3. Zgłaszający się na egzamin muszą posiadać dowód tożsamości zawierający PESEL i  

aktualne zdjęcie. 

4. Na egzaminach pisemnych należy posiadać dwa długopisy z czarnym wkładem oraz inne 

podane w wykazie dyrektora CKE  materiały   pomocnicze  dopuszczone do użycia 

podczas egzaminu z danego przedmiotu. 

5. Absolutnie niedozwolone jest przynoszenie i korzystanie w czasie egzaminu  z 

jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych oraz spożywanie pokarmów i napojów 

oraz niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE materiałów dydaktycznych. 

Niezastosowanie się do tego nakazu jest równoznaczne z przerwaniem egzaminu. 

6. Obowiązuje punktualność. Po rozpoczęciu egzaminu żadna spóźniona osoba nie zostanie 

wpuszczona na salę egzaminacyjną. 

7. Wyniki egzaminów w sesji poprawkowej będą do  odebrania w szkole 12 września 2014 

roku od godziny 8.00 w pokoju 45B (u wicedyrektor Katarzyny Dąbrowskiej). 

  Wyniki odbierają osobiście absolwenci  po okazaniu  dokumentu tożsamości. 


