
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W II LO 

Język polski (poziom podstawowy) – 08 czerwca 2020r. (poniedziałek)  

 rozpoczęcie godz. 9.00  

 

Sala 1   HP.  

Wpuszczanie do Hali Powiatowej (HP)– godz. 8.15 – dwa wejścia 

 A – główne – kl. 3a i 3b do numeru 10,  

B – wejście przez magazyn od parkingu przy ul. Św. Jana – pozostali uczniowie. 

 

Sala 2  45   

Wejście do budynku szkoły od ul. Pułaskiego, 

 klatka schodowa północna (od strony biblioteki) 

 wpuszczanie do sali godz. 8.30 

     

Sala 3  44   

Wejście do budynku szkoły od ul. Pułaskiego,  

klatka schodowa północna (od strony biblioteki)  

wpuszczanie do sali godz. 8.30 

 

Sala 4  35   

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.30 

 

Sala 5  34   

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.30 

 

Sala 11 33   

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.40 

 

 

 

 



Język polski (poziom rozszerzony) – 08 czerwca 2020r. (poniedziałek)      

rozpoczęcie godz. 14.00  

Wpuszczanie do Hali Powiatowej – godz. 8.15 – dwa wejścia 

 A – główne – kl. 3a, 3c, 3e,  

B – wejście przez magazyn od parkingu przy ul. Św. Jana – 3g, 3h. 

 

Matematyka  (poziom podstawowy) – 09 czerwca 2020r. (wtorek)           

rozpoczęcie godz. 9.00  

Sala 1   HP.  

Wpuszczanie do Hali Powiatowej – godz. 8.15 – dwa wejścia 

 A – główne – kl. 3a i 3b do numeru 10,  

B – wejście przez magazyn od parkingu przy ul. Św. Jana – pozostali uczniowie. 

 

Sala 2  45   

Wejście do budynku szkoły od ul. Pułaskiego, 

 klatka schodowa północna (od strony biblioteki) 

 wpuszczanie do sali godz. 8.30 

     

Sala 3  44   

Wejście do budynku szkoły od ul. Pułaskiego,  

klatka schodowa północna (od strony biblioteki)  

wpuszczanie do sali godz. 8.30 

 

Sala 4  35   

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.30 

 

Sala 5  34   

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.30 

 

Sala 11 33   

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.40 

 



Język angielski (p. podst.+p.roz.) – 10 czerwca 2020r. (środa) rozpoczęcie godz. 9.00 

lub 14.00  

Sala 2  45   

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.20 (PP) i godz. 13.20 (PR) 

 

Sala 3  44  

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.20 (PP) i godz. 13.20 (PR) 

 

Sala 4  43   

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.20 (PP) i godz. 13.20 (PR) 

 

Sala 5  42   

Wejście do budynku szkoły od ul. Pułaskiego,  

klatka schodowa północna (od strony biblioteki)  

wpuszczanie do sali godz. 8.20 (PP) i godz. 13.35 (PR) 

 

Sala 6  40   

Wejście do budynku szkoły od ul. Pułaskiego,  

klatka schodowa północna (od strony biblioteki)  

wpuszczanie do sali godz. 8.20 (PP) i godz. 13.35 (PR) 

 

Sala 7  29  

Wejście do budynku szkoły od ul. Pułaskiego,  

klatka schodowa północna (od strony biblioteki)  

wpuszczanie do sali godz. 8.35 (PP) i godz. 13.35 (PR) 

 

Sala 8  27  

Wejście do budynku szkoły ul. Pułaskiego,  

klatka schodowa północna (od strony biblioteki)  

wpuszczanie do sali godz. 8.35 (PP) i godz. 13.35 (PR) 

 

 

 

 



Sala 9  35  

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.35 (PP)  

 

Sala 10   

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.35 (PP) 

 

Sala 11 33     

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.35 (PP) i godz. 13.35 (PR) 

 

 

Matematyka (poziom rozszerzony) – 15 czerwca 2020r. (poniedziałek) rozpoczęcie 

godz. 9.00  

Sala 1   HP.  

Wpuszczanie do Hali Powiatowej – godz. 8.15 – dwa wejścia 

A – główne – kl. 3a,  

B – wejście przez magazyn od parkingu przy ul. Św. Jana – pozostali uczniowie. 

 

 

Biologia (poziom rozszerzony) – 16 czerwca 2020r. (wtorek) rozpoczęcie godz. 9.00  

Sala 1  (Sala gimnastyczna w szkole)  

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

wpuszczanie do sali godz. 8.20  

 

 

WOS (poziom rozszerzony) – 16 czerwca 2020r. (wtorek) rozpoczęcie godz. 14.00  

Sala 11 33     

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 13.30 

 



Chemia (poziom rozszerzony) – 17 czerwca 2020r. (środa) rozpoczęcie godz. 9.00  

Sala 1  (Sala gimnastyczna w szkole)  

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

wpuszczanie do sali godz. 8.20  

 

 

Język niemiecki (poziom podstawowy) – 18 czerwca 2020r. (czwartek) godz. 9.00  

Sala 11 33    

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.40 

 

 

 

Geografia (poziom rozszerzony) – 19 czerwca 2020r. (piątek) rozpoczęcie godz. 9.00  

Sala 1  (Sala gimnastyczna w szkole)  

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

wpuszczanie do sali godz. 8.20  

 

 

Historia Sztuki (poziom rozszerzony) – 19 czerwca 2020r. (piątek) rozpoczęcie godz. 

14.00  

Sala 11 33     

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 13.30 

 

 

Fizyka (poziom rozszerzony) – 24 czerwca 2020r. (środa) rozpoczęcie godz. 9.00  

Sala 1  (Sala gimnastyczna w szkole)  

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

wpuszczanie do sali godz. 8.20  

 



 

Historia (poziom rozszerzony) – 24 czerwca 2020r. (środa)  rozpoczęcie godz. 14.00  

Sala 1 (Sala gimnastyczna w szkole)  

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

wpuszczanie do sali godz. 13.30 

 

Język rosyjski (poziom podstawowy) – 26 czerwca 2020r. (piątek) rozpoczęcie godz.  

9.00  

Sala 11 33     

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 8.40 

 

Język rosyjski (poziom rozszerzony) – 26 czerwca 2020r. (piątek) rozpoczęcie godz.  

14.00  

Sala 11 33     

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 13.40 

 

Historia muzyki (poziom rozszerzony) – 29 czerwca 2020r. (poniedziałek) 

rozpoczęcie godz. 14.00 

Sala 11 33     

Wejście do budynku szkoły od podwórka,  

klatka schodowa południowa (od strony sekretariatu)  

wpuszczanie do sali godz. 13.40 

 

 

 


