
PROCEDURY WEJŚCIA DO SZKOŁY PODCZAS PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH 

JĘZYK POLSKI – 4 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom podstawowy) 

1. Sala gimnastyczna. 

Osoby  zdające  egzamin  pisemny  z  języka  polskiego  punktualnie  o  godz.  8:00  gromadzą  się  na  boisku 

szkolnym. Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 m. 

boisko szkolne 

                                                       wejście 

2.  Aula 

Osoby  zdające  pisemny  egzamin  z  języka  polskiego  punktualnie  o  godz.  8:00  gromadzą  się wzdłuż  sali 

gimnastycznej . Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 m. 

Do szkoły wchodzą wejściem od sali gimnastycznej. 

 
sala gimnastyczna 

 
wejście 
 
 
 
 
 

3. Sala nr 108 

Osoby  zdające  pisemny  egzamin  z  języka  polskiego  punktualnie  o  godz.  8:10  gromadzą  na 

tarasie.Ustawiają się  według alfabetu (klasa C), w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą wejściem od strony 

tarasu. 

4. Sala nr 109 

Osoby  zdające  pisemny  egzamin  z  języka  polskiego  punktualnie  o  godz.  8:20  gromadzą  na 

tarasie.Ustawiają się  według alfabetu (klasa C), w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą wejściem od strony 

tarasu. 

5. Sala nr 101 

E 

E 

D  B  A 



Osoby zdające pisemny egzamin z języka polskiego punktualnie o godz. 8:15 gromadzą się przed wejściem 

do szkoły od ulicy Szkolnej. Ustawiają się  według alfabetu (lata ubiegłe, klasa C i E), w odstępie 1,5 m. Do 

szkoły wchodzą wejściem głównym. 

MATEMATYKA – 5 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom podstawowy) 

1.  Sala gimnastyczna. 

Osoby zdające egzamin pisemny z matematyki punktualnie o godz. 8:00 gromadzą się na boisku szkolnym. 

Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 m. 

boisko szkolne 

                                                 wejście 

2.  Aula 

Osoby  zdające  pisemny  egzamin  z  matematyki  punktualnie  o  godz.  8:00  gromadzą  się  wzdłuż  sali 

gimnastycznej . Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 m. 

Do szkoły wchodzą wejściem od sali gimnastycznej. 

 
sala gimnastyczna 

 
wejście 
 
 
 
 
 

 

3. Sala nr 108 

Osoby zdające pisemny egzamin z matematyki punktualnie o godz. 8:10 gromadzą na tarasie. Ustawiają 

się  według alfabetu (klasa C), w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą wejściem od strony tarasu. 

4. Sala nr 109 

Osoby zdające pisemny egzamin z matematyki punktualnie o godz. 8:20 gromadzą na tarasie.   Ustawiają 

się   według  alfabetu  (lata ubiegłe,  klasa C), w odstępie 1,5 m. Do  szkoły wchodzą wejściem od  strony 

tarasu. 

E 

E 
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5. Sala nr 101 

Osoby zdające pisemny egzamin z matematyki punktualnie o godz. 8:15 gromadzą się przed wejściem do 

szkoły  od  ulicy  Szkolnej. Ustawiają  się   według  alfabetu  (lata  ubiegłe,  klasa  C  i  E), w  odstępie  1,5 m.                 

Do szkoły wchodzą wejściem głównym. 

HISTORIA MUZYKI  – 5 maja 2021 – godz. 14:00 (poziom rozszerzony) 

Biblioteka 

Osoba zdająca pisemny egzamin zgłasza się w bibliotece szkoły o godz. 13.30 

JĘZYK ANGIELSKI  – 6 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom podstawowy) 

Sala nr 108 

Osoby zdające pisemny egzamin z  języka angielskiego punktualnie o godz. 8:00 gromadzą się na tarasie.   

Ustawiają  się   według  alfabetu  (klasa A, C), w odstępie 1,5 m. Do  szkoły wchodzą wejściem od  strony 

tarasu. 

Sala nr 109 

Osoby zdające pisemny egzamin z  języka angielskiego punktualnie o godz. 8:00 gromadzą się wzdłuż sali 

gimnastycznej  .  Ustawiają  się  według  alfabetu  (klasa  A  +  E),  w  odstępie  1,5  m.  Do  szkoły  wchodzą 

wejściem od sali gimnastycznej. 

Sala nr 101 

Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 8:05 gromadzą się przed 

wejściem do szkoły od ulicy Szkolnej. Ustawiają się  według alfabetu (klasa B), w odstępie 1,5 m.  Do szkoły 

wchodzą wejściem głównym 

Sala nr 112 

Osoby zdające pisemny egzamin z  języka angielskiego punktualnie o godz. 8:10 gromadzą się wzdłuż sali 

gimnastycznej  .  Ustawiają  się  według  alfabetu  (klasa  B  +  E),  w  odstępie  1,5  m.  Do  szkoły  wchodzą 

wejściem od sali gimnastycznej. 

Sala nr 115 

Osoby zdające pisemny egzamin z  języka angielskiego punktualnie o godz. 8:10 gromadzą się na tarasie.   

Ustawiają się  według alfabetu (klasa C), w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą wejściem od strony tarasu. 

Sala nr 117 

Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 8:15  gromadzą się przed 

wejściem do szkoły od ulicy Szkolnej. Ustawiają się  według alfabetu (klasa C), w odstępie 1,5 m.  Do szkoły 

wchodzą wejściem głównym 

Sala nr 201 



Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 8:25  gromadzą się przed 

wejściem do szkoły od ulicy Szkolnej. Ustawiają się  według alfabetu (klasa D), w odstępie 1,5 m.  Do 

szkoły wchodzą wejściem głównym. 

 

 

 

Sala nr 213 

Osoby zdające pisemny egzamin z  języka angielskiego punktualnie o godz. 8:20 gromadzą się wzdłuż sali 

gimnastycznej . Ustawiają się według alfabetu (klasa C i D), w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą wejściem 

od sali gimnastycznej. 

Sala nr 215 

Osoby  zdające  pisemny  egzamin  z  języka  angielskiego  punktualnie  o  godz.  8:20  gromadzą  na  tarasie.   

Ustawiają się  według alfabetu (klasa E), w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą wejściem od strony tarasu. 

Sala nr 210 

Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 8:30  gromadzą się przed 

wejściem do szkoły od ulicy Szkolnej. Ustawiają się  według alfabetu (klasa E), w odstępie 1,5 m.  Do szkoły 

wchodzą wejściem głównym 

Sala nr 110 

Osoby zdające pisemny egzamin z  języka angielskiego punktualnie o godz. 8:30 gromadzą się wzdłuż sali 

gimnastycznej  .  Ustawiają  się  według  alfabetu  (lata  ubiegłe  i  klasa  E),  w  odstępie  1,5  m.  Do  szkoły 

wchodzą wejściem od sali gimnastycznej. 

 

HISTORIA SZTUKI – 6 maja 2021 – godz. 14:00 (rozszerzony) 

Biblioteka 

Osoba zdająca pisemny egzamin zgłasza się w bibliotece szkoły o godz. 13.30 

 

JĘZYK ANGIELSKI  – 7 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom rozszerzony) 

 Sala nr 108 

Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 08:00 gromadzą się na tarasie.   

Ustawiają  się   według alfabetu  (klasa A  i B), w odstępie 1,5 m. Do  szkoły wchodzą wejściem od  strony 

tarasu. 

Sala nr 109 



Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 08:00 gromadzą się wzdłuż sali 

gimnastycznej . Ustawiają się według alfabetu (klasa B), w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą wejściem od 

sali gimnastycznej. 

Sala nr 101 

Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 08:05 gromadzą się przed 

wejściem do szkoły od ulicy Szkolnej. Ustawiają się  według alfabetu (klasa C), w odstępie 1,5 m.  Do szkoły 

wchodzą wejściem głównym. 

Sala nr 112 

Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 08:10 gromadzą się wzdłuż sali 

gimnastycznej . Ustawiają się według alfabetu (lata ubiegłe, klasa C), w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą 

wejściem od sali gimnastycznej. 

Sala nr 115 

Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 08:10 gromadzą się na tarasie.   

Ustawiają się  według alfabetu (klasa D), w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą wejściem od strony tarasu. 

Sala nr 117 

Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 08:15 gromadzą się przed 

wejściem do szkoły od ulicy Szkolnej. Ustawiają się  według alfabetu (klasa E), w odstępie 1,5 m.  Do szkoły 

wchodzą wejściem głównym. 

Sala nr 201  

Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 08:20 gromadzą się na tarasie.   

Ustawiają się  według alfabetu (klasa E), w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą wejściem od strony tarasu. 

JĘZYK ANGIELSKI  – 7 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom dwujęzyczny) 

Sala nr 210 

Osoby zdające pisemny egzamin z języka angielskiego punktualnie o godz. 08:20 gromadzą się wzdłuż sali 

gimnastycznej  . Ustawiają się według alfabetu  (lata ubiegłe, klasa A, D  i E), w odstępie 1,5 m. Do szkoły 

wchodzą wejściem od sali gimnastycznej. 

JĘZYK POLSKI – 10 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom rozszerzony) 

Sala gimnastyczna 

Osoby  zdające  egzamin  pisemny  z  języka  polskiego  punktualnie  o  godz.  8:00  gromadzą  się  na  boisku 

szkolnym. Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 m. 



boisko szkolne 

wejście 

 

 

 

MATEMATYKA  – 11 maja 2021 – godz. 09:00(poziom rozszerzony) 

Sala gimnastyczna 

Osoby zdające egzamin pisemny z matematyki punktualnie o godz. 8:00 gromadzą się na boisku szkolnym. 

Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 m. 

boisko szkolne 

 wejście 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – 11 maja 2021 – godz. 14:00 (poziom rozszerzony) 

Sala gimnastyczna 

Osoby zdające egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie   punktualnie o godz. 13:20 gromadzą się na 

boisku szkolnym. Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 

m. 

 

 wejście 

 

BIOLOGIA – 12 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom rozszerzony) 

E  D  C  B  A  lu 
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Sala gimnastyczna 

Osoby  zdające egzamin pisemny  z wiedzy o  społeczeństwie punktualnie o godz. 08:00 gromadzą  się na 

boisku szkolnym. Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 

m. 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                          wejście 

 

JĘZYK FRANCUSKI – 12 maja 2021 – godz. 14:00 (poziom rozszerzony) 

Biblioteka 

Osoba zdająca pisemny egzamin zgłasza się w bibliotece szkoły o godz. 13.30 

 

GEOGRAFIA – 13 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom rozszerzony) 

Sala gimnastyczna 

 
 
 
 
 

Wejście 

Osoby zdające egzamin pisemny z geografii punktualnie o godz. 08:00 gromadzą się na boisku szkolnym. 

Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 m. 

JĘZYK NIEMIECKI – 13 maja 2021 – godz. 14:00 (poziom podstawowy) 

Sala nr 108 

Osoby  zdające pisemny egzamin  z  języka niemieckiego punktualnie o godz. 13:20 gromadzą na  tarasie.   

Ustawiają się  według alfabetu, w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą wejściem od strony tarasu. 

JĘZYK ROSYJSKI – 13 maja 2021 – godz. 14:00 (poziom podstawowy) 

Sala nr 109 

Osoba zdająca pisemny egzamin z języka rosyjskiego punktualnie o godz. 13:30 zgłasza się w sali nr 109 

E  D  C  B  A  LU 

E  D  B  A  LU 



CHEMIA – 14 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom rozszerzony) 

Sala gimnastyczna 

Osoby zdające egzamin pisemny z geografii punktualnie o godz. 8:00 gromadzą się na boisku szkolnym. 

Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 m. 

 

 
 
 
 
 

wejście 

 

JĘZYK NIEMIECKI – 14 maja 2021 – godz. 14:00 (poziom rozszerzony) 

Sala nr 210 

Osoby zdające pisemny egzamin z języka niemieckiego punktualnie o godz. 13:20 gromadzą na tarasie.   

Ustawiają się  według alfabetu, w odstępie 1,5 m. Do szkoły wchodzą wejściem od strony tarasu. 

HISTORIA – 17 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom rozszerzony) 

Sala gimnastyczna 

Osoby  zdające  egzamin  pisemny  z  historii  punktualnie  o  godz.  8:00  gromadzą  się  na  boisku  szkolnym. 

Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 m. 

 

 
 
 
   
 

 Wejście 

JĘZYK ROSYJSKI – 17 maja 2021 – godz. 14:00 (poziom rozszerzony) 

Biblioteka 

Osoba zdająca pisemny egzamin z języka rosyjskiego punktualnie o godz. 13:30 zgłasza się w bibliotece. 

FIZYKA – 18 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom rozszerzony) 

Sala gimnastyczna 

E  D  C  B  LU 

E  C  B  A  LU 



Osoby  zdające  egzamin  pisemny  z  fizyki  punktualnie  o  godz.  08:20  gromadzą  się  na  boisku  szkolnym. 

Ustawiają się klasami według alfabetu, tak jak na poniższym schemacie, w odstępie 1,5 m. 

 
 
 
   
 

 Wejście 

JĘZYK HISZPAŃSKI – 18 maja 2021 – godz. 14:00 (poziom rozszerzony) 

Biblioteka 

Osoby zdające pisemny egzamin z języka hiszpańskiego punktualnie o godz. 13:30 zgłaszają się w 

bibliotece zachowując odpowiedni odstęp (1,5 m) 

 

INFORMATYKA – 19 maja 2021 – godz. 09:00 (poziom rozszerzony) 

Biblioteka 

Osoba zdająca pisemny egzamin z informatyki punktualnie o godz. 08:20 zgłasza się w bibliotece. 

JĘZYK WŁOSKI – 19 maja 2021 – godz. 14:00 (poziom rozszerzony) 

Biblioteka 

Osoba zdająca pisemny egzamin z informatyki punktualnie o godz. 13:30 zgłasza się w bibliotece. 
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