
 

Załącznik nr 1 Harmonogram wejść zdających na egzaminy   

                          maturalne  w Zespole Szkół Nr 2– czerwiec 2020 

 

1. 8.06.2020 r. – j. polski - poziom podstawowy - sala nr 1 

/hala sportowa/ 

Zdający przychodzą na godzinę 810 i wchodzą na egzamin dwoma wejściami: 

a) tylne wejście na halę od strony boiska - zdający o nazwiskach zaczynających się 

od litery C do litery H  

 

b) główne wejście na halę /przesuwane drzwi/ - pozostali zdający  

 

 

2. 9.06.2020 r. – matematyka - poziom podstawowy - sala nr 1 

/hala sportowa/ 

 

Zdający przychodzą na godzinę 810 i wchodzą na egzamin dwoma wejściami: 

 

a) tylne wejście na halę od strony boiska  - zdający o nazwiskach zaczynających 

się od litery A do litery K  

 

b) główne wejście na halę /przesuwane drzwi/ - pozostali zdający  

 

 

 

3. 10.06.2020 r. – j. angielski - poziom podstawowy (sale h1, 4, 8, 13) 

 

 

Zdający przychodzą na godzinę 820 i wchodzą na egzamin trzema wejściami: 

 

a) do sali h1 – tylne wejściem od strony boiska i schodami do góry  

       

b) do sali  nr 4 - wejście główne na halę /przesuwane drzwi/ i na lewo /parter/ 

 

c) do sali nr 8 – wejście główne do szkoły i schodami do góry / I piętro/ 

             

d) do sali nr 13 – wejście główne do szkoły i schodami do góry /II piętro/ 

 

Uwaga: zdający zostaną poinformowani, w których salach przystępują do egzaminu 

maturalnego z j. angielskiego poprzez dziennik /należy logować się jako absolwent/ 

lub telefonicznie lub mailowo /dotyczy absolwentów z poprzednich lat/ 

 

  



 

4. 18.06.2020 r. – j. niemiecki - poziom podstawowy - sala 13 

Zdający przychodzą na godzinę 820 i wchodzą głównym wejściem do szkoły 

 

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE 

5. 8.06.2020 r. – j. polski - poziom rozszerzony - sala nr 1 /hala sportowa/ 

Zdający przychodzą na godzinę 1330 i wchodzą na halę wejściem głównym 

/przesuwane drzwi/ 

 

6. 10.06.2020 r. – j. angielski - poziom rozszerzony (sale h1, 8, 13) 

                Zdający przychodzą na godzinę 1320 i wchodzą na egzamin dwoma wejściami:  

a) do sali h1 – tylne wejściem od strony boiska i schodami do góry  

       

b) do sali nr 8 – wejście główne do szkoły i schodami do góry / I piętro/ 

  

c) do sali nr 13 – wejście główne do szkoły i schodami na II piętro 

 

Uwaga: zdający zostaną poinformowani, w których salach przystępują do 

egzaminu maturalnego z j. angielskiego poprzez dziennik /należy logować się jako 

absolwent/ lub telefonicznie lub mailowo /dotyczy absolwentów z poprzednich lat 

 

7. 15.06.2020 Matematyka – poziom rozszerzony- sala nr 1 /hala sportowa/ 

Zdający przychodzą na godzinę 830 i wchodzą na halę wejściem głównym 

/przesuwane drzwi/ 

 

8. 16.06.2020 WOS – poziom rozszerzony- sala nr 1 /hala sportowa/ 

Zdający przychodzą na godzinę 1330 i wchodzą na halę wejściem głównym 

/przesuwane drzwi/ 

 

9. 19.06.2020 Geografia – poziom rozszerzony- sala nr 1 /hala sportowa/ 

Zdający przychodzą na godzinę 820 i wchodzą na halę wejściem głównym 

/przesuwane drzwi/ 

 

10. 24.06.2020 Historia – poziom rozszerzony- sala 13 

Zdający przychodzą na godzinę 1330 i wchodzą wejściem głównym do szkoły 

 

 

 


