
Uwaga maturzyści! 

Proszę o zapoznanie się informacją dotyczy organizacji wejścia na egzamin maturalny                                   

w poszczególne dni. 

Uczniowie przychodzą do szkoły godzinę przed egzaminem, czyli na godzinę 8.00 oraz 13.00 ( jeśli 

egzamin rozpoczyna się o godzinie 14.00) 

Dwa pierwsze dni egzaminu, tj.: 08.06.20 oraz 09.06.20 – egzamin odbędzie się w sali sportowej. 

 

08.06.2020 –JĘZYK POLSKI poziom podstawowy- uczniowie przychodzą na godzinę 8.00.  
Klasa 3D wchodzi na teren szkoły głównym wejściem i przez łącznik udaje się do sali sportowej.    
Klasy 3A, 3B, 3C i absolwenci z poprzednich lat wchodzą na teren szkoły bramą nr 2 ( za 
przystankiem autobusowym) i kierują się wyznaczonym traktem pieszym w kierunku sali 
sportowej.                           Wejście do sali sportowej odbywa się według harmonogramu: 
WEJŚCIE A: wchodzą klasy: 3A oraz absolwenci z lat poprzednich 
WEJŚCIE B: wchodzą klasy: 3B i 3C. 
08.06.2020 –JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony- uczniowie przychodzą na godzinę 13.00.  
Wszyscy uczniowie wchodzą do sali sportowej WEJŚCIEM A. 
 

09.06.2020- MATEMATYKA poziom podstawowy- uczniowie przychodzą na godzinę 8.00.  
Klasa 3D wchodzi na teren szkoły głównym wejściem i przez łącznik udaje się do sali sportowej.    
Klasy 3A, 3B, 3C i absolwenci z poprzednich lat wchodzą na teren szkoły bramą nr 2 ( za 
przystankiem autobusowym) i kierują się wyznaczonym traktem pieszym w kierunku sali 
sportowej.                           Wejście do sali sportowej odbywa się według harmonogramu: 
WEJŚCIE A: wchodzą klasy: 3A oraz absolwenci z lat poprzednich 
WEJŚCIE B: wchodzą klasy: 3B i 3C. 
 

10.06.2020- JEZYK ANGIELSKI poziom podstawowy- uczniowie przychodzą na godzinę 8.00. 
Egzamin odbywa się w salach lekcyjnych. Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły głównym 
wejściem i udają się od razu w miejsce wskazane przez nauczycieli dyżurujących. Egzamin będzie 
odbywał się w następujących salach: 
sala 21-3A; sala 27-3C; sala 23- nr 111-wydłużony czas; sala 11- 3A,3B; sala 14-3C,3D,absolwenci; 
sala 17- 3D. 
10.06.2020- JEZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony- uczniowie przychodzą na godzinę 13.00. 
Egzamin odbywa się w salach lekcyjnych. Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły głównym 
wejściem i udają się od razu w miejsce wskazane przez nauczycieli dyżurujących. Egzamin będzie 
odbywał się w następujących salach: 
sala 21-3A, absolwenci; sala 27-3B,3C,3D,absolwenci; sala 23- nr 111-wydłużony czas. 

15.06.2020- MATEMATYKA poziom rozszerzony- uczniowie przychodzą na godzinę 8.00. 
Egzamin odbywa się w sali 27. 

16.06.2020- BIOLOGIA poziom rozszerzony- uczniowie przychodzą na godzinę 8.00. Egzamin 
odbywa się w sali sportowej. Wszyscy wchodzą na teren szkoły bramą nr 2 ( za przystankiem 
autobusowym) i kierują się wyznaczonym traktem pieszym w kierunku sali sportowej.              
Wszyscy uczniowie wchodzą do sali sportowej WEJŚCIEM A. 
16.06.2020- WOS poziom rozszerzony- uczniowie przychodzą na godzinę 13.30.  Wszyscy 
uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się od razu w miejsce wskazane przez 
nauczycieli dyżurujących.Egzamin odbywa się w sali 27. 
 

17.06.2020- CHEMIA poziom rozszerzony- uczniowie przychodzą na godzinę 8.30.  Wszyscy 
uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się od razu w miejsce wskazane przez 



nauczycieli dyżurujących. Egzamin odbywa się w sali 27. 
 

18.06.2020- JĘZYK NIEMIECKI poziom podstawowy- uczniowie przychodzą na godzinę 8.30.  
Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się od razu w miejsce wskazane 
przez nauczycieli dyżurujących. Egzamin odbywa się w sali 27. 
18.06.2020- JĘZYK NIEMIECKI poziom rozszerzony- uczniowie przychodzą na godzinę 13.30.  
Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się od razu w miejsce wskazane 
przez nauczycieli dyżurujących. Egzamin odbywa się w sali 27. 
 

19.06.2020- GEOGRAFIA poziom rozszerzony- uczniowie przychodzą na godzinę 8.30.  Wszyscy 
uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się od razu w miejsce wskazane przez 
nauczycieli dyżurujących. Egzamin odbywa się w sali 27. 
 

24.06.2020- historia poziom rozszerzony- uczniowie przychodzą na godzinę 13.30.  Wszyscy 
uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się od razu w miejsce wskazane przez 
nauczycieli dyżurujących. Egzamin odbywa się w sali 27. 
 

 


