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Zarządzenie nr 15/2017 

Dyrektora  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie 

z dnia 15.11.2017 r. 
 

w sprawie organizacji matury próbnej z OPERONEM 

 
W dniach 21-24 listopada 2017r. w szkole przeprowadzona zostanie  matura próbna  

z OPERONEM wg następującego harmonogramu: 

 

21.11.2017r. WTOREK 

JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY  

 

1) Klasy III LO od godziny 07:20 do 10:10 (do 3 lekcji) piszą egzamin z języka polskiego 

na poziomie podstawowym (170 minut) zgodnie z listami wywieszonymi na tablicy 

ogłoszeń obok sekretariatu. 

2) Od 4 lekcji (tj.10.50) zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.  

3) Klasy II LO -  uczą się cały dzień zgodnie z planem zajęć. 

4) Klasy I LO – uczą się od 4 lekcji (tj. 10.50) zgodnie z planem zajęć. 

5) Klasy 2 i 3 Gimnazjum Dwujęzycznego uczą się zgodnie z harmonogramem  

zajęć przez cały dzień. 

 
22.11.2017r. ŚRODA 

 MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY  

 

1) Klasy III LO od godziny 07:20 do 10:10 ( do 3 lekcji) piszą egzamin z matematyki na 

poziomie podstawowym (170 minut) zgodnie z listami wywieszonymi na tablicy ogło-

szeń obok sekretariatu. 

2) Od 4 lekcji (tj.10.50) zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem. 

3) Od 10.50 do 13.50 zostanie przeprowadzony egzamin z matematyki na poziomie roz-

szerzonym dla klasy 3A i 3E w salach  208,  207, 210, 109 

4) Klasy I LO-  uczą się cały dzień zgonie z planem zajęć. 

5) Klasy II LO i klasa 3 gimnazjum – uczą się od 4 lekcji (tj. 10.50) zgodnie z planem  

zajęć. 
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6) Klasy  2 Gimnazjum Dwujęzycznego uczą się zgodnie z harmonogramem zajęć przez 

cały dzień. 

 

23.11.2017r. CZWARTEK 

JĘZYK OBCY – POZIOM PODSTAWOWY  

 

1) Klasy III LO od godziny 07:20 do 9:20  piszą egzamin z języka angielskiego na pozio-

mie podstawowym (120 minut) zgodnie z listami wywieszonymi na tablicy ogłoszeń 

obok sekretariatu. 

2) Od 3 lekcji (tj.9.45) zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem. 

3) Klasy I LO i 2 gimnazjum zajęcia rozpoczynają od 3 lekcji (tj.9.45) zgodnie z planem 

zajęć. 

4) Klasy II LO i 3 gimnazjum uczą się zgodnie z harmonogramem zajęć przez cały dzień. 

 
24.11.2017r. PIĄTEK 

PRZEDMIOTY DODATKOWE 

 

1) Od godziny 07:20 do 10:20 ( do 3 lekcji) piszą egzamin z przedmiotów dodatkowych 

(180 minut) z  biologii, wiedzy o społeczeństwie i fizyki zgodnie z listami wywieszo-

nymi na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu. 

2) Klasy III LO od 4 lekcji (tj.10.50) mają zajęcie zgodnie z planem zajęć. 

3) O godzinie 10.50 rozpocznie się matura próbna z chemii i historii i geografii  

(do godz. 13.50 – 180 min).  

4) Klasy I LO i II LO oraz 2 i 3 gimnazjum uczą się zgodnie z harmonogramem 

 
 
 


