
Harmonogram próbnego egzaminu maturalnego - marzec  2021 r. 

 

1. 03.03.2021 (środa) – język polski (pp), godzina 900, sala gimnastyczna                 97 os. 

 

2. 04.03.2021 (czwartek) – matematyka (pp), godzina 900, sala gimnastyczna           97 os. 

 

3. 05.03.2021 (piątek) – język angielski (pp), godzina 900, sala gimnastyczna           88 os. 

 

4.  08.03.2021 (poniedziałek) – język angielski (pr)godzina 900, sala gimnastyczna  55 os. 

 

5. 08.03.2021 (poniedziałek) – język niemiecki (pp) godzina 1400, sala 27                  9 os.                    

 

6. 09.03.2021 (wtorek) – język polski (pr), godzina 900, sala gimnastyczna               17 os. 

 

7. 10.03.2021 (środa) – matematyka (pr),, godzina 900, sala gimnastyczna                22 os. 

 

8. 10.03.2021 (środa) – język niemiecki (pr), godzina 1400, sala 27                             5 os. 

 

9. 11.03.2021 (czwartek) – biologia (pr), godzina 900, sala 27                                    12 os. 

 

10.  12.03.2021 (piatek) – wiedza o społeczeństwie (pr), godzina 1400, sala 27             3 os. 

 

11.  15.03.2021 (poniedziałek) – historia (pr), godzina 900, sala 27                               2 os. 

 

12.  15.03.2021 (poniedziałek) – fizyka (pr), godzina 1400, sala 27                               2 os. 

 

13.  16.03.2021 (wtorek) – geografia (pr), godzina 900, sala gimnastyczna                  32 os. 

 

 

 

Uczniowie klas maturalnych przed i po zakończeniu próbnego egzaminu maturalnego 

uczestniczą w zajęciach zgodnie z tygodniowym planem lekcji.  

 

Uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminów na poziomie rozszerzonym z 

poszczególnych przedmiotów mają normalne zajęcia wg planu z nauczycielami , którzy uczą 

dany przedmiot w klasie. 

 



    

UWAGA!!! 

Na egzaminy odbywające się w sali gimnastycznej uczniowie wchodzą zgodnie z poniższym 

harmonogramem : 

 

Język polski – poziom podstawowy  03.03.2021 r. 

 

WEJŚCIE GŁÓWNE: 

8.00 – 8.20   kl. 4b 

8.25 – 8.40   kl. 4c 

WEJŚCIE BOCZNE: 

8.00 – 8.20   kl. 4 d 

8.25 – 8.40   kl. 4f 

 

Matematyka – poziom podstawowy  04.03.2021 r. 

 

WEJŚCIE GŁÓWNE: 

8.00 – 8.20   kl. 4b 

8.25 – 8.40   kl. 4c 

 

WEJŚCIE BOCZNE: 

8.00 – 8.20   kl. 4 d 

8.25 – 8.40   kl. 4f 

 

Język angielski – poziom podstawowy  05.03.2021 r. 

 

WEJŚCIE GŁÓWNE: 

8.00 – 8.20   kl. 4b 

8.25 – 8.40   kl. 4c 

 

WEJŚCIE BOCZNE: 

8.00 – 8.20   kl. 4 d 

8.25 – 8.40   kl. 4f 

 

Język angielski – poziom rozszerzony  08.03.2021 r. 

 

WEJŚCIE GŁÓWNE: 

8.15 – 8.30   kl. 4b, 4c 

8.30 – 8.40   kl. 4d, 4f

 

 

Na pozostałe egzaminy pisemne należy się stawić na pół godziny przed ich 

rozpoczęciem. 

 

Prosimy o przestrzeganie w/w harmonogramu. 

 



 

 


