
 

 

 

Informacja o dystrybucji do szkół ponadgimnazjalnych 
Wybranych wzorów matematycznych oraz Wybranych wzorów i stałych 
fizykochemicznych na egzamin maturalny z matematyki, biologii, chemii i fizyki 
 

Państwo Dyrektorzy  

Szkół Ponadgimnazjalnych 

 
Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

 

uprzejmie informuję, że 16–17 kwietnia br. (czwartek – piątek) oraz 20–21 kwietnia br. 

(poniedziałek – wtorek), w godzinach od 8:00 do 15:00, realizowana będzie dostawa dwóch 

publikacji stanowiących materiały pomocnicze do przeprowadzenia egzaminu maturalnego 

w formule obowiązującej od 2015 r., tj. 

 Wybranych wzorów matematycznych – na egzamin maturalny z matematyki na poziomie 

podstawowym oraz rozszerzonym 

 Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii 

i fizyki. 

Obie publikacje – od lipca 2013 r. – są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.  

 

W maju 2015 r. publikacje będą stanowić materiał pomocniczy wyłącznie dla absolwentów liceum 

ogólnokształcącego, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 

2015 r. Absolwenci technikum z 2015 r. oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat 2005–2014 

będą w maju 2015 r. korzystali z materiałów pomocniczych stosowanych w poprzednich sesjach 

egzaminu maturalnego. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o zwrócenie szczególnej uwagi na 

to, aby zdający otrzymali właściwe materiały pomocnicze do odpowiedniej formuły egzaminu. 

 

Niezależnie od powyższego, obie publikacje zostaną dostarczone do wszystkich szkół – liceów 

ogólnokształcących i techników – które w maju 2015 r. będą przeprowadzać egzamin maturalny 

(choć w części z nich będą wykorzystane po raz pierwszy dopiero w maju 2016 r.). Do każdej 

szkoły obie publikacje zostaną dostarczone w liczbie odpowiadającej liczbie zdających 

zgłoszonych przez szkołę do egzaminu obowiązkowego z matematyki w 2015 r. Każda szkoła 

otrzyma również kilka egzemplarzy dodatkowych. 

 

Obie publikacje są przekazywane do szkół bezpłatnie. Przesyłka zostanie dostarczona w jeden 

z ww. dni przez kurierów Poczty Polskiej. Na przesyłce będzie zamieszczona informacja o liczbie 

publikacji w kartonie. 

 

Po otrzymaniu przesyłki osoba odbierająca poproszona zostanie o niezwłoczne podpisanie 

i przekazanie kurierowi potwierdzenia odbioru przesyłki, znajdującego się przy liście 

przewozowym. Potwierdzenie odbioru musi być opatrzone pieczęcią szkoły. 

 

W przypadku niezgodności pomiędzy liczbą otrzymanych egzemplarzy a liczbą egzemplarzy 

wydrukowaną na przesyłce uprzejmie proszę o kontakt z p. Robertem Skibińskim, 

przedstawicielem firmy Zapolex, realizującej zamówienie na zlecenie Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, na adres e-mail: robert.skibinski@zapolex.pl lub pod numerem telefonu 

725 764 197. 

 

Z wyrazami szacunku, 
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