
POPRAWKOWA MATURA PISEMNA          

       NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 

 

25  sierpnia 2015 r.  / wtorek  /    godz. 9 
00 

Zdają uprawnieni (wskazani przez OKE w Gdańsku), 

którzy do 07 lipca 2015 roku  złożyli wniosek o  przystąpienie 

do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu obowiązkowego. 

 

MATEMATYKA – SALA 22 D- 170 minut 
Tegoroczni absolwenci  z 4Tsa, 4Tsb, 4Tsc, 4Tsd, 4Tse, 3Tud (zdający wg starej formuły) 

              Zespół nadzorujący: 

                   mgr Jolanta Dankiewicz                             - przewodnicząca  zespołu 

    mgr Ewa Ziółkowska                                  - członek zespołu 

                            mgr Małgorzata Mechuła                            - członek zespołu 

                            nauczyciel z innej szkoły                             - członek zespołu 
 

MATEMATYKA – SALA 24 D- 170 minut 
Absolwenci z lat wcześniejszych z TS i Tud (zdający wg starej formuły) 

                        Zespół nadzorujący: 

             mgr  Monika Bienias                                      -przewodnicząca zespołu 

                         mgr  Ewa Czerwińska                                      - członek zespołu 

                         mgr  Aniela Murzyńska                                    - członek zespołu 

                         nauczyciel z innej szkoły                                  - członek zespołu 

 

MATEMATYKA – SALA 26 D- 170 minut 
Absolwenci z lat wcześniejszych z LO, LP (zdający wg starej formuły) 

                        Zespół nadzorujący: 

             mgr Dariusz Borowski                                 - przewodniczący zespołu 

             mgr Emilia Basis                    - członek zespołu 

                         mgr  Agnieszka Pawłowska                          - członek zespołu 

                         nauczyciel z innej szkoły                               - członek zespołu 

 

MATEMATYKA – SALA 16 D- 170 minut 
Absolwenci z lat wcześniejszych z LO, LP z wydłużonym czasem egzaminu  

(zdający wg starej formuły) 

                        Zespół nadzorujący: 

             mgr Bożena Piętowska                                  - przewodnicząca zespołu 

             mgr Anna Czarkowska                     - członek zespołu 

                         mgr  Urszula Ignaczak                                   - członek zespołu 

                         nauczyciel z innej szkoły                               - członek zespołu 

 

 

 Zespoły nadzorujące rozpoczynają pracę o godz. 8.00. 

 

Uwaga! Sale do egzaminu należy przygotować 24 sierpnia 2015 roku (poniedziałek)  

do godz. 13.00. 

 

 

 

 



POPRAWKOWA MATURA PISEMNA          

       NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 

 

25  sierpnia 2015 r.  / wtorek  /    godz. 9 
00 

Zdają uprawnieni (wskazani przez OKE w Gdańsku), 

którzy do 07 lipca 2015 roku  złożyli wniosek o  przystąpienie 

do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu obowiązkowego. 

 

MATEMATYKA– SALA 17 D- 170 minut 
   Tegoroczni absolwenci  z LO zdający wg nowej formuły 

                        Zespół nadzorujący: 

             mgr inż. Jadwiga Waleczko                               - przewodnicząca zespołu 

                         mgr  Marcin Latecki                                          - członek zespołu 

  mgr Łukasz Stasinowski                - członek zespołu  

                         nauczyciel z innej szkoły                                   - członek zespołu 

 
 

MATEMATYKA– SALA 25 D- 170 minut 
Tegoroczni absolwenci z LO zdający wg nowej formuły z wydłużonym czasem egzaminu 

                        Zespół nadzorujący: 

             mgr Paweł Kubacki                                                    - przewodniczący zespołu 

                         mgr  Magdalena Moszczyńska- Pętkowska               - członek zespołu 

  mgr Zbigniew Ryniec                               - członek zespołu  

                         nauczyciel z innej szkoły                                            - członek zespołu 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – SALA 7 D- 120 minut 
 Wszyscy zdający wg starej formuły 

                        Zespół nadzorujący: 

             mgr Małgorzata Brzezińska                               - przewodnicząca zespołu 

                         mgr Ewelina Nowakowska                                - członek zespołu 

  mgr Aleksandra Mizgajska               - członek zespołu 

                         nauczyciel z innej szkoły                                   - członek zespołu 

 

 
 

 Zespoły nadzorujące rozpoczynają pracę o godz. 8.00. 
 

Uwaga! Sale do egzaminu należy przygotować 24 sierpnia 2015 roku (poniedziałek)  

do godz. 13.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        POPRAWKOWA MATURA USTNA          

       NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 

 

26  sierpnia 2015 r.  / środa  /    godz. 10 
00 

Zdają uprawnieni (wskazani przez OKE w Gdańsku), 

którzy do 07 lipca 2015 roku  złożyli wniosek o  przystąpienie 

do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu obowiązkowego. 

 

 

JĘZYK POLSKI– SALA 4 D 
Wszyscy zdający wg starej i nowej formuły 

                        Zespół egzaminacyjny: 

             mgr Katarzyna Rzepecka- Paluch                     - przewodnicząca zespołu 

                         nauczyciel z innej szkoły                                   - członek zespołu 

 

 

  Zespół egzaminacyjny rozpoczyna pracę o godz. 9.30. 
 

 
 

Uwaga! Sale do egzaminu należy przygotować 25 sierpnia 2015 roku (wtorek)  

do godz. 13.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


