
Egzamin maturalny cz. pisemna maj 2021 r. 

 

1. 04.05.2021 (wtorek) –  język polski (pp), godzina 900, sala g./s.2/s.15/s.16 

 

2. 04.05.2021 (wtorek) –  język łaciński i kultura antyczna godz.1400  s.g (pr), 

 

3. 05.05.2021 (środa)  –  matematyka (pp), godzina 900, sala g./s.2/s.15/s.16 

 

4. 06.05.2021 (czwartek) – język angielski (pp), godzina 900 sala g./s.2/s.15/s.16 

 

5.  07.05.2021 (piątek)  –  język angielski (pr)godzina 900, sala g./s.2 

 

6. 10.05.2021 (poniedziałek) – język polski  (pr), godzina 900, sala g./s.2/s.15 

 

7. 11.05.2021 (wtorek) – matematyka (pr), godzina 900, sala g 

 

8. 11.05.2021 (wtorek) – wiedza o społeczeństwie (pr), godzina 1400, sala g./s.2 

 

9. 12.05.2021 (środa) – biologia (pr), godzina 900, sala g. 

 

10. 13.05.2021 (czwartek) – geografia (pr), godzina 900, sala g./s.15 

 

11. 13.05.2021 (czwartek) – język niemiecki (pp), godzina 1400, sala g. 

 

12. 14.05.2021 (piątek)  – chemia (pr), godzina 900, sala g. 

 

13. 14.05.2021 (piątek)  – język niemiecki (pp), godzina 1400, sala g. 

 

14.  17.05.2021 (poniedziałek) – historia (pr), godzina 900, sala g.  

 

15.  18.05.2021 (wtorek) – fizyka (pr), godzina 900, sala nr g 

 

16.  19.05.2021 (środa)  – informatyka (pr) godz.9.00, sala nr 11 

 

 

                                                                  

 

  



UWAGA!!! 

Na egzaminy odbywające się w sali gimnastycznej absolwenci wchodzą w porządku 

klasowym i alfabetycznym zgodnie z poniższym harmonogramem : 

 

Język polski – poziom podstawowy  04.05.2021 r. 

 

 

WEJŚCIE GŁÓWNE: 

8.15 – 8.30   4b 

8.30 – 8.40   4c 

8.40 – 8.50   4d od A do KA + absolwenci* 

WEJŚCIE BOCZNE: 

8.15 – 8.30   4d od KĄ do Z 

       8.30 – 8.50   4f 

 

Matematyka – poziom podstawowy  05.05.2021 r. 

 

 

WEJŚCIE GŁÓWNE: 

8.15 – 8.30   4b 

8.30 – 8.40   4c od A do M 

8.40 – 8.50   absolwenci* 

WEJŚCIE BOCZNE: 

8.15 – 8.30   4c od P do Z 

       8.30 – 8.40   4d 

       8.40 – 8.50   4f 

 

Język angielski – poziom podstawowy  06.05.2021 r. 

 

 

WEJŚCIE GŁÓWNE: 

8.15 – 8.30   4b 

8.30 – 8.40   4c od A do P 

8.40 – 8.50   absolwenci* 

WEJŚCIE BOCZNE: 

8.15 – 8.30   4c od R do Z 

       8.30 – 8.40   4d 

        8.40 – 8.50   4f 

 

Język angielski – poziom rozszerzony  07.05.2021 r. 

 

 

WEJŚCIE GŁÓWNE:                                                                      WEJŚCIE BOCZNE:                                       

8.25 – 8.35   4b                                                                               8.20 – 8.30   4c od P do Z 

8.35 – 8.50   4c od A do M                                                            8.30 – 8.40   4d 

                         8.40 – 8.50   4f 

 

Na pozostałe egzaminy pisemne należy się stawić na pół godziny przed 

ich rozpoczęciem. 

Prosimy o przestrzeganie w/w harmonogramu. 

*absolwenci z lat ubiegłych 

 



 

 



 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek itp., 

 

 Zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających, 

 

 

 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną 

butelkę z wodą, 

 

 Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu 

zdających do stanowiska egzaminacyjnego 

 

 


