Porządek w czasie trwania matur próbnych:

21 XI 2017 (wtorek)
21 XI (wtorek) j. polski podstawowy (8.15 -- 11.05) 170 min,

L. 1,2,3,4

21 XI 2017 ---- uczniowie klas III LO nie mają 1-wszej lekcji, gromadzą się pod salami o godz. 7.45
a o 8.15 rozpoczynają pisanie matury – zakooczenie o 11.05 ,

Klasy III LO , które nie zdają matury rozszerzonej z j. polskiego ( III a) lekcje 5, 6 i 7 odbywają wg planu,

pozostałe klasy uczą się normalnie,
O godz.12.30 matura próbna z j. polskiego poziom rozszerzony- uczniowie piszą do 15.30
( kl. III a oraz pojedyncze osoby i innych klas)

22 XI 2017 (środa)
22 XI ( środa) matematyka –poziom podstawowy (8.15 – 11.05) 170 min
l.1,2,3,4
22 XI 2017 --- uczniowie klas III nie mają 1-wszej lekcji, gromadzą się pod salami a o godz. 7.45 a o 8.15 rozpoczynają
pisanie matury – zakooczenie o 11.05 ,

Uwaga! Klasy III - lekcje 5, 6 i 7 odbywają według planu
pozostałe klasy uczą się normalnie.

23 XI 2017 (czwartek)
23 XI ( czwartek) – j. angielski podstawowy (8.00 – 10.00) 120 min. (l. 1,2,3)
---- uczniowie klas III LO przychodzą na godz. 7. 40 pod wyznaczone sale, o godz.8.00 początek matury–
zakooczenie o godz.10.00

Uwaga! W tym dniu wszystkie klasy I i II liceum zajęcia rozpoczynają od lekcji 4-tej wg
obowiązującego w tym dniu podziału godzin.
Klasy Gimnazjalne uczą się normalnie ( od lekcji pierwszej)!

O godz.12.30 matura próbna z j. angielskiego -- poziom rozszerzony
( zakooczenie o godz.15.00)
( poziom rozszerzony piszą w całości klasy: III a, III b, III c, III f)

Uczniowie z pozostałych klas III LO, którzy nie piszą matury rozszerzonej z j. angielskiego,
lekcje 5, 6 i 7 odbywają według planu.

24 XI 2017 (piątek)
24 XI ( piątek) – fizyka poziom rozszerzony (8.15 – 11.15) 180 min. (l. 1,2,3,4)
pisze klasa III b , 20 osób z klasy III c oraz 13 osób z klasy III d
24 XI ( piątek) – historia poziom rozszerzony (8.15 – 11.15) 180 min. (l. 1,2,3,4)
Wiedza o społeczeostwie ( 12.00 -- 15.00) 180 min (l.5,6,7,8)
pisze klasa III a oraz pojedyncze osoby z pozostałych klas

24 XI (piątek) -- j. niemiecki , poziom podstawowy ( 8.00 – 10.00) l.1,2,3
poziom rozszerzony ( 10.45 – 13.15) l.4,5,6

Uczniowie klas III, którzy piszą tylko jeden egzamin na pozostałych lekcjach uczą się normalnie
Wszystkie klasy młodsze uczą się w tym dniu normalnie wg planu.

