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Harmonogram wejść do szkoły zdających na pisemne egzaminy maturalne 
 

Język polski - poziom podstawowy  

8 czerwca2020 r. poniedziałek 
 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 

Sala  aula A (parter) – 33 ucz. 

IV TR (20os.) + IV TMGS(13os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.30 

 

Szatnia główna 

sala gimnastyczna – 24 ucz. 

III LP (24 os.)  

 

Uczniowie wchodzą wejściem przy sali gimnastycznej, godz. 

8.15 
Szatnia przy sali gimnastycznej 

Egzamin w domu – 1 uczeń ---------------------- ---------------------- 

Sala - aula C (I piętro) – 13 ucz. 

IV TŻ (10 os.) + Tech. powt. (3 os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem od ulicy Sienkiewicza (od 

strony parkingu – naprzeciw sali 3, kierują się w prawo, 

schodami na górę), godz. 8.30 

Szatnia – sala nr 13 

Sala - aula D (I piętro)  - 10 ucz. 

III LW  (10 os.) 

(zdający maturę od M. Bojanowskiego 

do P. Pasiewicz) 

Uczniowie wchodzą wejściem od ulicy Sienkiewicza (od 

strony parkingu – naprzeciw sali 3, kierują się w prawo, 

schodami na górę), godz. 8.15 

Szatnia – sala nr 13 

Sala nr 24 – 11 ucz. 

III LW  (9 os. - zdający maturę od A. 

Sienkiewicz do M. Żulewskiego) 

+LO. powt. (2 os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.15 Szatnia – sala nr 21 
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Język polski – poziom rozszerzony 
8 czerwca2020 r. poniedziałek 

 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00 

Sala - Aula A - 19 osób 

III LW (16os.)+ IV TMGS  (1os.) + IV 

TŻ (1 os.) + LO powt."nowa matura"(1 

os.)  

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 13.15 

Szatnia główna 

Sala  - Aula C - 17 osób 

III LP (17os.)  

Uczniowie wchodzą wejściem od ulicy Sienkiewicza (od strony 

parkingu – naprzeciw sali 3, kierują się w prawo, schodami na 

górę do auli C), godz. 13.15 

Szatnia – sala nr 13 

 

Matematyka – poziom podstawowy 

9 czerwca2020r. wtorek 
 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 

Sala (aula A) – 33 ucz. 

IV TR (20os.) + IV TMGS (13 os.)  
Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.40 

Szatnia główna 

Sala gimnastyczna – 24 ucz. 

III LP  (24 os.)  

Uczniowie wchodzą wejściem przy sali gimnastycznej, godz. 

8.15 

Szatnia przy sali gimnastycznej 

Sala aula C – 16 ucz. 

IV TŻ  (10 os.) +  

Tech. powt. (6 os.) – absolwenci z roku 

2019  

Uczniowie wchodzą wejściem od ulicy Sienkiewicza (od strony 

parkingu – naprzeciw sali 3, kierują się w prawo, schodami na 

górę do auli C), godz. 8.30 

Szatnia – sala nr 13 
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Sala nr 24 - 10 ucz. 

III LW  (10 os.) 

(zdający maturę od M. Bojanowskiego do P. 

Pasiewicz) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.15 

Szatnia – sala nr 21 

Sala aula D – 9 ucz. 

III LW  (9 os.) 

(9 os. - zdający maturę od A. Sienkiewicz do 

M. Żulewskiego) 

Uczniowie wchodzą wejściem od ulicy Sienkiewicza (od strony 

parkingu – naprzeciw sali 3, kierują się w prawo, schodami na 

górę do auli D), godz. 8.15 

Szatnia – sala nr 13 

Sala nr 9 – 7 ucz. 

LO powt. ( 7 os.)  

absolwenci z poprzednich lat,  
Uczniowie wchodzą wejściem przy sklepiku (naprzeciw sali 9 i 

10, od strony patio, głównego parkingu), godz. 8.15 
Szatnia główna 

Sala nr 10 – 8 ucz. 

LO powt. ( 8 os.) 

absolwenci z poprzednich lat, 

Sala nr 2 – 6 ucz. 

LO powt.  "nowa matura" (OKE 

Wrocław)(1os.) +  

Tech. powt. "nowa matura" (3 os. 

absolwenci z lat 2015-2018) +  

Tech. powt."stara matura"(2 os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.30 Szatnia główna 
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Język angielski – poziom podstawowy 

10 czerwca2020r. środa 

Komisje rozpoczynają pracę o godz. 8.00lub 13.00 
 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00  

Sala 27 (aula D) – 10 os.  

III LP (10 osób) 

(zdający j. angielski od W. Barszczewskiej do K. 

Osmańskiej) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.35 Szatnia – sala 13 

Sala 1  – 8 os.  

LO „powt” (2 os.) 

III LP (6 osób) 

(zdający j. angielski od P. Oszmańskiego do 

końca listy) 

Uczniowie wchodzą wejściem przy sali gimnastycznej, 

godz. 8.10 
Szatnia główna 

Sala 2 – III LW (7 osób) 

(zdający maturę z j. angielskiego od M. 

Bojanowskiego do D. Nyrć) 

Uczniowie wchodzą wejściem przy sali gimnastycznej, 

godz. 8.25 
Szatnia główna 

Sala 3 – III LW (7 osób) 

(zdający maturę z j. angielskiego od P. 

Pasiewicz do M. Żulewskiego) 

Uczniowie wchodzą wejściem przy sali gimnastycznej, 

godz. 8.40 
Szatnia główna 

Sala 24  - 11 os. 

IV TŻ(8 os.) +  

TECH "nowa formuła" powt. (3 os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.10 Szatnia – sala 21 

Sala 20 – 1 os. 

IV TŻ – 1 os. 
Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.30 Szatnia – sala 21 



 5 

Sala 14 – IV TR(8 osób) 

(zdający maturę z j. angielskiego od M. 

Adamskiego do J. Marciniaka 

Uczniowie wchodzą wejściem od ulicy Sienkiewicza (od 

strony parkingu – naprzeciw sali 3, kierują się w prawo, 

schodami na górę do sali 14), godz. 8.15 

Szatnia – sala 13 

Sala 15 – 8 osób 

IV TR(4 osoby) + IV TMGS(4 os.) 

(Pozostali z grupy j. angielskiego klas IV TR i 

IV TMGS) 

Uczniowie wchodzą wejściem od ulicy Sienkiewicza (od 

strony parkingu – naprzeciw sali 3, kierują się w prawo, 

schodami na górę do sali 15), godz. 8.30 

Szatnia – sala 13 

Sala 16 – 8 osób 

IV TMGS(8 os.)  

(zdający maturę z j. angielskiego od K. 

Adamiaka do M. Obrębskiego) 

Uczniowie wchodzą wejściem od ulicy Sienkiewicza (od 

strony parkingu – naprzeciw sali 3, kierują się w prawo, 

schodami na górę do sali 16), godz. 8.45 
Szatnia – sala 13 

Egzamin - godz. 14.00  

Sala 9 - 5 os. 

III LW (1 os.) + III LP (1os.) +  

IV TMGS (3os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 13.30 
Szatnia główna 

 

Matematyka – poziom rozszerzony 

15 czerwca2020r. poniedziałek 

Komisje rozpoczynają pracę o godz. 8.00 
 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00  

Sala aula C - 14 osób 

IV TMGS (1 os.)  

IV TR (12 os.)  

TECH "nowa formuła" powt. (1os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.30 Szatnia – sala 13 
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Biologia  – poziom rozszerzony 

16 czerwca2020r.wtorek 

Komisje rozpoczynają pracę o godz. 8.00 
 

Egzamin - rozpoczyna się o godz. 9.00 

Sala 24 - 9 osób 

III LP (1 os.) + IV TŻ (7 os.) + 

LO."nowa formuła" powt. (1 os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.30 Szatnia – sala 21 

 

Wiedza o społeczeństwie  – poziom rozszerzony 

16 czerwca2020 r. wtorek 

Komisje rozpoczynają pracę o godz. 13.00 
 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00 

Sala 24  - 6 osób 

III LP (1 os.) 

III LW (3 os.) 

IV TŻ (2 os.)  

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 13.30 Szatnia – sala 21 

 

Chemia – p. rozszerzony  

17 czerwca2020 r. środa 
 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 
Sala 1 - 1 osoba 

LO "nowa formuła" powt. (1 os.) 
Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.30 

Szatnia – sala 21 
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Geografia – poziom rozszerzony 

19 czerwca2020 r. piątek 
 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 
Sala 25 (aula A) - 23 osoby 

III LW (1 os.)   

III LP (6 os.)   

IV TR(10os.) 

IV TMGS (4 os.) 

LO "nowa formuła" powt. (1 os.) 

Tech "nowa formuła" powt. (1 os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.15 Szatnia główna 

 

Fizyka – poziom rozszerzony  

24 czerwca2020r. środa 
 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 
Sala 1 –5osób 

Fizyka – poziom rozszerzony: 

IV TMGS (4 os.)  

LO "nowa formuła" powt. (1 os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.30 Szatnia główna 

 

Historia – poziom rozszerzony  

24 czerwca2020r. środa  
 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00 
Sala 1 - 4 osoby 

III LP (2 os.) 

LO "nowa formuła" powt. (1 os.) 

IV TMGS(1 os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 13.30 Szatnia główna 
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Język rosyjski – poziom podstawowy i rozszerzony  

26 czerwca 2020 r. piątek 
 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 

Sala 3 - 7 osób 

III LW (5 os.)  

LO "nowa formuła" powt. (2 os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem od ulicy Sienkiewicza (od 

strony parkingu – naprzeciw sali 3), godz. 8.15 
Szatnia główna 

Sala 5 - 8 osób 

III LP (8 os.) 

Uczniowie wchodzą wejściem od ulicy Sienkiewicza (od 

strony parkingu – naprzeciw sali 3), godz. 8.30 
Szatnia główna 

Sala 24 - 10 osób 

IV TR (8 os.)  

IV TŻ (1 os.)  

IV TMGS (1 os.)  

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 8.30 Szatnia – sala 21 

 

Egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00  

Sala 1 - 1 osoba 

III LP (1 os.)  

 

Uczniowie wchodzą wejściem głównym, godz. 13.30 
Szatnia główna 

 


