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Uwaga maturzyści! 

 Obowiązkiem abiturienta jest pilnować terminu egzaminu oraz stawiać się na egzamin o 

wyznaczonej godzinie. Każdy uczeń musi znać swój indywidualny KOD UCZNIA, np.: A01. 

Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji wejścia na egzamin maturalny                                   

w poszczególne dni.  

Dwa pierwsze dni egzaminu, tj.: 04.05.21 oraz 05.05.21 – egzamin odbędzie się w sali sportowej. 

04.05.2021 –JĘZYK POLSKI poziom podstawowy 

Uczniowie przychodzą na godzinę 8.00.  
Klasy 3C, 3D wchodzą do szkoły głównym wejściem. Po zmierzeniu temperatury, udają się do sali 
sportowej przez łącznik ( na którym w odpowiednio przygotowanych boxach zostawiają swoje 
rzeczy- spakowane i opisane)  
 Klasy 3A, 3B, 3E, 3W , Absolwenci wchodzą na teren szkoły główną bramą i kierują się 
wyznaczonym traktem pieszym w kierunku sali sportowej. Wchodzą do sali przez wejścia 
ewakuacyjne: 
WEJŚCIE A: wchodzą klasy: 3A i 3B  
WEJŚCIE B: wchodzą klasy: 3W , 3E, Absolwenci 
Rzeczy osobiste zostają spakowane, opisane i przeniesione na łącznik. 
Uczniowie piszący egzamin w sali komputerowej: A14, E06, W07, W15  przychodzą na 8.30, rzeczy 
zostawiają spakowane i opisane w sali nr 7. Uczniowie: B03, B04, B06 zostawiają rzeczy w „zielonej 
sali”. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 

05.05.2021 –MATEMATYKA poziom podstawowy 

Uczniowie przychodzą na godzinę 7.45.  
Klasy 3C, 3D wchodzą do szkoły głównym wejściem. Po zmierzeniu temperatury, udają się do sali 
sportowej przez łącznik ( na którym w odpowiednio przygotowanych boxach zostawiają swoje 
rzeczy- spakowane i opisane)  
 Klasy 3A, 3B, 3E, 3W , Absolwenci wchodzą na teren szkoły główna bramą i kierują się 
wyznaczonym traktem pieszym w kierunku sali sportowej. Wchodzą do sali przez wejścia 
ewakuacyjne: 
WEJŚCIE A: wchodzą klasy: 3A i 3B  
WEJŚCIE B: wchodzą klasy: 3W , 3E, Absolwenci 
Rzeczy osobiste zostają spakowane, opisane i przeniesione na łącznik. 
Uczniowie piszący egzamin w sali komputerowej: A14, E06, W07, W15  przychodzą na 8.30, rzeczy 
zostawiają spakowane i opisane w sali nr 7. Uczniowie: B03, B04, B06 zostawiają rzeczy w „zielonej 
sali”. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 

06.05.2021- JEZYK ANGIELSKI poziom podstawowy 

Uczniowie przychodzą na godzinę: 
7.45- 3A,3C, 
8.00- 3B,3W 
8.15-3D,3E, ABSOLWENCI 
Egzamin odbywa się w salach lekcyjnych. ( Listy poszczególnych sal  zostaną przesłane do uczniów 
dzień przed egzaminem). Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się ( po 
zmierzeniu temperatury) do szatni: 
3A- sala 17; 3B, 3E -sala 16; 3C- sala 15; 3D- sala 13; 3W, Absolwenci - sala 11 
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Uczniowie piszący egzamin w sali komputerowej: A14, W07, W15  przychodzą na 8.30, rzeczy 
zostawiają spakowane i opisane w sali nr 7. Uczniowie: B03, B04, B06 zostawiają rzeczy w „zielonej 
sali”. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 

07.05.2021- JEZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony 

Uczniowie przychodzą na godzinę 8.00. 
Egzamin odbywa się w salach lekcyjnych. ( Listy poszczególnych sal  zostaną przesłane do uczniów 
dzień przed egzaminem).  Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się ( po 
zmierzeniu temperatury) do szatni: 
3A,3W- sala 17; 3B, 3E, Absolwenci -sala 14; 3C, 3D- sala 15; 
Uczeń B06 zostawia rzeczy w „zielonej sali”. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 

07.05.2021- FILOZOFIA 

Uczeń przychodzi na godz. 13.30. Egzamin odbywa się w sali 28. Po zmierzeniu temperatury udaje 
się do szatni: sala 26. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 
 

10.05.2021- J.POLSKI poziom rozszerzony 

Uczniowie przychodzą na godzinę 8.00. Egzamin odbywa się w sali sportowej. Wszyscy uczniowie 
wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się ( po zmierzeniu temperatury) do szatni: łącznik.  
Uczniowie piszący egzamin w sali komputerowej: A14, W15  przychodzą na 8.30, rzeczy zostawiają 
spakowane i opisane w sali nr 7. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 
 

11.05.2021- MATEMATYKA poziom rozszerzony 

Uczniowie przychodzą na godzinę 8.30. Egzamin odbywa się w sali nr 28 .  Wszyscy uczniowie 
wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się ( po zmierzeniu temperatury) do szatni: sala 26. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 
 

11.05.2021- WOS 

Uczniowie przychodzą na godzinę 13.30. Egzamin odbywa się w sali nr 28 .  Wszyscy uczniowie 
wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się ( po zmierzeniu temperatury) do szatni: sala 26. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 
 

12.05.2021- BIOLOGIA 

Uczniowie przychodzą na godzinę 8.15. Egzamin odbywa się w sali sportowej. 
 Klasy 3C, 3D, 3W wchodzą do szkoły głównym wejściem i przez łącznik ( na którym w odpowiednio 
przygotowanych boxach zostawiają swoje rzeczy- spakowane i opisane) i udają się do sali 
sportowej. 
 Klasy 3A, 3B, 3E,  Absolwenci wchodzą na teren szkoły główna bramą i kierują się wyznaczonym 
traktem pieszym w kierunku sali sportowej. Wchodzą do sali przez wejścia ewakuacyjne: 
WEJŚCIE A: wchodzą klasy: 3A i 3E  
WEJŚCIE B: wchodzą klasy: 3B , Absolwenci 
Rzeczy zostają spakowane, opisane i przeniesione na łącznik. 
Uczniowie piszący egzamin w sali komputerowej: A14, E06  przychodzą na 8.30, rzeczy zostawiają 
spakowane i opisane w sali nr 7. Uczniowie: B03, B06 zostawiają rzeczy w „zielonej sali”. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 
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13.05.2021- J.NIEMIECKI poziom podstawowy 

Uczniowie przychodzą na godzinę 8.15.  Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem. 
Po zmierzeniu temperatury uczniowie udają się do szatni: sala 26. Egzamin odbywa się w sali 28. 
Uczeń piszący egzamin w sali komputerowej: E06  przychodzi na 8.30, rzeczy zostawia spakowane i 
opisane w sali nr 7. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 
 

14.05.2021- CHEMIA 

Uczeń przychodzi do szkoły na godzinę 8.30.  Po zmierzeniu temperatury uczeń udaje się do szatni: 
sala 26. Egzamin odbywa się w sali 28.  
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 
 

14.05.2021- J.NIEMIECKI- poziom rozszerzony 

Uczeń przychodzi do szkoły na godzinę 13.30.  Po zmierzeniu temperatury uczeń udaje się do 
szatni: sala 26. Egzamin odbywa się w sali 28.  
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 
 

17.05.2021- HISTORIA 

Uczniowie przychodzą na godzinę 8.30.  Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem. 
Po zmierzeniu temperatury uczniowie udają się do szatni: sala 26. Egzamin odbywa się w sali 28. 
Uczeń piszący egzamin w sali komputerowej: W07 przychodzi na 8.30, rzeczy zostawia spakowane i 
opisane w sali nr 7. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 
 

18.05.2021- FIZYKA 

Uczniowie przychodzą na godzinę 8.30. Egzamin odbywa się w sali nr 28 .  Wszyscy uczniowie 
wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się ( po zmierzeniu temperatury) do szatni: sala 26. 
Za spakowanie i opisanie rzeczy odpowiadają nauczyciele. 
 

 


