
Kolejność wchodzenia do sal uczniów z niżej wymienionych klas na egzamin maturalny 

04 maja 2021 – język polski, poziom podstawowy, godz. 9.00 

 

Sala gimnastyczna – wejście A od strony Orlika 

1. klasa 3 LOS – uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 7.55. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 7.55, druga o 7.56, i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

2.  klasa 3 LOP - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.15. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5  minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.15, druga  o 8.16  i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

3. klasa 4 TH - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.35. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.35, druga  o 8.36  i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

4. klasa 4 TB - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.50. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5  minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.50, druga o 8.51 i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

 

Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

1. klasa 3 LOL - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.10. Wchodzą do 

świetlicy w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.10, druga  o 8.11, i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

      2. klasa 4 TOT - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.30. Wchodzą do    

       świetlicy  w kolejności alfabetycznej co 0,5  minuty.  

      Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga  o 8.31  i kolejne    

       po upływie 0,5  minuty. 

 

Korytarz II piętro-wejście C przy sali 14 od strony ogródka,  prawą klatką schodową na 

II piętro. 

1. klasa 4 TGPC - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.10. Wchodzą na II 

piętro w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.10, druga o 8.11  i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

2. klasa 4 TG - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.30. Wchodzą na II piętro 

w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga  o 8.31  i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

 

Sala 109 – wejście C od strony ogródka i przejście piwnicą na I piętro  

 

Absolwenci zdający z Technikum i Liceum Ogólnokształcącego  + OKE  przychodzą 

na egzamin o 8.30. Wchodzą na I piętro w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga  o 8.31  i kolejne po upływie 0,5 

minuty 

 

 



Kolejność wchodzenia do sal uczniów z niżej wymienionych klas na egzamin maturalny 

05 maja 2021 – matematyka, poziom podstawowy,  godz. 9.00 

 

Sala gimnastyczna – wejście A od Orlika 

1. klasa 3 LOS – uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 7.55. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 7.55, druga  o 7.56  i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

2.  klasa 3 LOP - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.15. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.15, druga o 8.16  i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

3. klasa 4 TH - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8. 35. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.35, druga o 8.3  i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

4. klasa 4 TB - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.45. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.45, druga  o 8.46 i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

 

Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

1. klasa 3 LOL - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.10. Wchodzą do 

świetlicy w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.10, druga o 8.11  i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

      2. klasa 4 TOT - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.30. Wchodzą do    

      świetlicy w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga  o 8.31  i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

 

Korytarz II piętro – wejście C, przy sali 14 od strony ogródka i prawą klatką schodową 

na II piętro 

1. klasa 4 TG - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.10. Wchodzą na II piętro 

w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.10, druga o 8.11  i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

2. klasa 4 TGPC - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.30. Wchodzą na II 

piętro w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga  o 8.31  i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

 

Sala 109 – wejście C przy sali 14 od strony ogródka i piwnicą na I piętro 

 

Absolwenci zdający z Technikum przychodzą na egzamin o 8.30. Wchodzą na I piętro w 

kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga o 8.31  i kolejne po upływie 0,5 

minuty 

 

 



Sala 107 – wejście C od strony ogródka przy sali nr 14 i przejście piwnicą na I piętro 

 

Absolwenci  zdający z Liceum Ogólnokształcącego + OKE  przychodzą na egzamin o 

8.30. Wchodzą na I piętro w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga o 8.31  i kolejne po upływie 0,5 

minuty 

 

Sala 105– wejście C od strony ogródka przy sali nr 14 i przejście piwnicą na I piętro 

 

Absolwenci zdający z Technikum  przychodzą na egzamin o 8.30.  Wchodzą na I piętro 

w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga  o 8.31  i kolejne po upływie 0,5 

minuty 

 

Kolejność wchodzenia do sal uczniów z niżej wymienionych klas na egzamin maturalny 

w dniu 06 maja 2021 – język angielski, poziom podstawowy, godz. 9.00 

 

Sala gimnastyczna – wejście A od strony  Orlika 

1. klasa 3 LOS – uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 7.55. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 7.55, druga i trzecia  o 7.56, i kolejne po 

upływie 0,5 minuty. 

2.  klasa 3 LOP - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.15. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.15, druga i trzecia  o 8.16,  i kolejne po 

upływie 0,5 minuty. 

3. klasa 4 TH - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.35. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.35, druga i trzecia  o 8.36  i kolejne po 

upływie 0,5 minuty. 

4. klasa 4 TB - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.55. Wchodzą do sali 

gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.55, druga i trzecia  o 8.56 i kolejne po 

upływie 0,5  minuty. 

 

Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

1. klasa 3 LOL - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.10. Wchodzą do 

świetlicy w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.10, druga  o 8.11 i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

      2. klasa 4 TOT - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.30. Wchodzą do    

      świetlicy  w kolejności alfabetycznej co 0,5  minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga o 8.31 i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

 

 

 

 

 



Korytarz II piętro – wejście C przy sali 14 od strony ogródka i prawą klatką schodową 

na II piętro. 

1. klasa 4 TGPC - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.10. Wchodzą na II 

piętro w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.10, druga o 8.11 i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

2.  klasa 4 TG - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.0. Wchodzą na II piętro 

w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga o 8.31 i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

 

Sala 105 – wejście C od strony ogródka przy sali nr 14 i przejście piwnicą na I piętro 

 

Absolwenci zdający z  Liceum Ogólnokształcącego + OKE   przychodzą na egzamin o 

8.30.  

Wchodzą na I piętro w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga o 8.31  i kolejne po upływie 0,5 

minuty 

 

Sala 107 – wejście C od strony ogródka przy sali nr 14 i przejście piwnicą na I piętro 

 

 Absolwenci zdający z Technikum  przychodzą na egzamin o 8.20. Wchodzą na I piętro w 

kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.20, druga  o 8.21  i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

 

Kolejność wchodzenia do sal uczniów z niżej wymienionych klas na egzamin maturalny 

07 maja 2021 – język angielski, poziom rozszerzony, godz. 9.00 

 

Sala gimnastyczna – wejście A od strony Orlika 

1. zdający z Technikum  –– uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.10.  

Wchodzą do sali gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.10, druga  o 8.11 i kolejne po upływie 0,5 

minuty. 

 

Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

1. zdający z Liceum Ogólnokształcącego -   uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 8.10. Wchodzą do świetlicy w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.10, druga o 8.11 i kolejne po upływie 0,5 

minuty 

 
Kolejność wchodzenia do sal uczniów z niżej wymienionych klas na egzamin maturalny 

07 maja 2021 – filozofia,  poziom rozszerzony, godz.14.00 

 

Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

 

1. zdający z Technikum - uczeń przychodzi na egzamin o godzinie 13.40  

 

 

 



Kolejność wchodzenia do sali uczniów na egzamin maturalny 

10 maja 2021 – język polski, poziom rozszerzony, godz. 9.00 
 

Sala gimnastyczna – wejście A od strony Orlika 

 
1. zdający z Technikum i Liceum Ogólnokształcącego  -   uczniowie przychodzą na 

egzamin o godzinie 8.10. Wchodzą do sali gimnastycznej w kolejności alfabetycznej 

co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.10, druga o 8.11  i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

 

Kolejność wchodzenia do sali uczniów na egzamin maturalny 

11 maja 2021 – matematyka,  poziom rozszerzony, godz. 9.00 

 
Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

 

1. zdający z Technikum i Liceum Ogólnokształcącego  -   uczniowie przychodzą na 

egzamin o godzinie 8.20. Wchodzą do świetlicy w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.20, druga  o 8.21 i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

 

Kolejność wchodzenia do sali uczniów na egzamin maturalny 

11 maja 2021 – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony,  godz. 14.00 

 
Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

 

1. zdający z Technikum i Liceum Ogólnokształcącego  -   uczniowie przychodzą na 

egzamin o godzinie 13.20 . Wchodzą do świetlicy w kolejności alfabetycznej co 0,5 

minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 13.20, druga o 13.21 i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

 

Kolejność wchodzenia do sali uczniów na egzamin maturalny 

12 maja 2021 – biologia,  poziom rozszerzony, godz. 9.00 

 
Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

1. zdający z Technikum i Liceum Ogólnokształcącego  -   uczniowie przychodzą 

na egzamin o godzinie 8.20. Wchodzą do świetlicy w kolejności alfabetycznej co 

0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.20, druga o 8.21 i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

 

 

 

 

 

 



Kolejność wchodzenia do sali  uczniów na egzamin maturalny 

13 maja 2021 – geografia,  poziom rozszerzony, godz. 9.00 
Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

1. zdający z Technikum i Licem Ogólnokształcącego  -   uczniowie przychodzą na 

egzamin o godzinie 8.20. Wchodzą do świetlicy w kolejności alfabetycznej co 0,5 

minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.20, druga  o 8.21 i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

 

 

Kolejność wchodzenia do sali uczniów na egzamin maturalny 

13 maja 2021 –język niemiecki, poziom podstawowy,  godz. 14.00 
Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

 
1. zdający z Technikum i Licem Ogólnokształcącego  -   uczniowie przychodzą na 

egzamin o godzinie 13.40. Wchodzą do świetlicy w kolejności alfabetycznej co 0,5 

minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 13.40, druga o 13.41, trzecia o 13.42 

 

Kolejność wchodzenia do sali uczniów na egzamin maturalny 

14 maja 2021 – chemia , poziom rozszerzony, godz. 9.00 
Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

 

1. zdający z Technikum  -   uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 8.40. 

Wchodzą do świetlicy w kolejności alfabetycznej co 0,5 minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.40, druga po upływie 0,5  minuty 

 

Kolejność wchodzenia do sali uczniów na egzamin maturalny 

17 maja 2021 – historia,  poziom rozszerzony, godz. 9.00 
Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki 

 
1. zdający z Technikum i Liceum Ogólnokształcącego  -   uczniowie przychodzą na 

egzamin o godzinie 8.30. Wchodzą do świetlicy w kolejności alfabetycznej co 0,5 

minuty.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga  o 8.31 i kolejne po upływie 0,5  

minuty. 

 

Kolejność wchodzenia do sali: klas i uczniów na egzamin maturalny 

18 maja 2021 – język hiszpański, poziom rozszerzony, godz. 14.00 

 
Sala 109 – wejście główne  

1. zdający z Liceum Ogólnokształcącego  - uczeń przychodzi na egzamin o godzinie 

13.40.  

 

 

 

 

 


