ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
im. Wł. BRONIEWSKIEGO w ŚWIDWINIE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY
DYDAKTYCZNYCH PODCZAS PISEMNYCH
EGZAMINÓW MATURALNYCH od 2016 r.

Na podstawie informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w „nowej” formule, obowiązującej w r. szk. 2015/2016 oraz Komunikatu dyrektora CKE z 7 września
2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na
egzaminie maturalnym w 2016 r. ogłaszam zasady korzystania z materiałów pomocniczych na
poszczególnych egzaminach w części pisemnej:
1) zdający mogą korzystać tylko z przyborów i materiałów pomocniczych wymienionych
w corocznym Komunikacie o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę
pisemną, ogłaszanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
2) materiały pomocnicze, o których mowa w pkt 3, 4, 4* i 6 zapewnia szkoła, pozostałe materiały
i przybory, o których mowa w w/w Komunikacie, każdy zdający przynosi własne;
3) podczas egzaminu z języka polskiego na sali egzaminacyjnej, w wyznaczonym miejscu,
udostępnione zostaną słowniki ortograficzne i słowniki poprawnej polszczyzny (nie mniej
niż 1 na 25 osób), z których zdający będą mogli korzystać na poniższych
warunkach: zdający sygnalizuje chęć skorzystania ze słownika przez podniesienie ręki;
członek ZN gestem przywołuje zdającego do siebie ; zdający podchodzi do stolika
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4) podczas egzaminu z chemii, fizyki, biologii oraz matematyki każdy zdający otrzyma
do wykorzystania (zgodnie z komunikatem dyrektora CKE, o którym mowa wyżej)
kartę wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin z biologii,
chemii i fizyki lub wybrane wzory matematyczne na egzamin z matematyki;
4)*podczas egzaminu z chemii, fizyki i astronomii oraz matematyki każdy zdający otrzyma
do wykorzystywania (zgodnie z komunikatem dyrektora CKE, o którym mowa wyżej) karty
wybranych tablic chemicznych, wybranych wzorów i stałych fizycznych lub zestaw
wybranych wzorów matematycznych;
5) na wszystkie egzaminy zdający zgłasza się z długopisem (lub piórem) z czarnym tuszem
(atramentem) przeznaczonym do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi);
6) zdający egzamin z historii muzyki będą mieli dostęp do odtwarzacza płyt CD (wraz
ze słuchawkami) przygotowanego przez zespół nadzorujący.
UWAGA!
Kalkulator prosty (o którym mowa w Komunikacie dyrektora CKE) – jest to kalkulator, który
umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczenie
procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. Przyniesione na egzamin kalkulatory dopuszczone
będą do wykorzystania w czasie egzaminu przez wyznaczonego członka zespołu nadzorującego
podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej.

Przewodniczący ZSE:

*dotyczy zdających egzamin maturalny w formule obowiązującej do 2014 r.

