
EGZ. PISEMNY GODZ 14.00

IWASZKIEWICZ GODZ.14.00

8 czerwca 2020/poniedziałek/ język polski 
rozszerzony/ godz.14.00

 /IVHDT /10 osób-  od K-Z) sala 7 
ul. Chopina 99A           

 /3ABLO -31 osób+8 osób z Ivhd od A-J-/31 
+8 osób- sala gim. Alejki             

 16 osób NM  /6 LO+10T/ hol ul Chopina 99A 

9 czerwca 2020/wtorek/ język łaciński i kultura 
antyczna rozszerzony/ godz.14.00

 /IVHDT od K-Z-)+ATSM/10 osób-+ 
1 osoba/ sala 7 ul. Chopina 99A           

 /3ABLO+ALO+8 osób z IVhd- od A-J/31 +4+8 
osób- sala gim. Alejki             

 1 osoba NM  / sala 31 ul Chopina 99A 

10 czerwca 2020/środa/ język angielski rozszerzony/ 
godz.14.00

 3ab LO/10 osób / sala 37 ul Chopina 99A 

 3ab+ALO/9+3 osób / sala 32 ul Chopina 99A 

 4arT + IVHD /Wojcieski/13+1 osób / sala  ul Chopina 
99A 

15 czerwca 2020/poniedziałek/ godz.14.00 
filozofia rozszerzony

16 czerwca 2020/wtorek/ godz.14.00 wos 
rozszerzony

3abLO+ALO+4arT/16 /13+3 /osób hol ul. 
Chopina

17 czerwca 2020/środa/ godz.14.00 
informatyka rozszerzony

brak egzaminu

18 czerwca 2020/czwartek/ godz.14.00 
niemiecki rozszerzony

19 czerwca 2020/piątek/ historia sztuki  
rozszerzony godz.14.00 

brak egzaminu

24 czerwca 2020/środa/historia rozszerzony 
godz.14.00 

 4hdT+AT/7+3 osób / sala 6 ul Chopina 99A 

4arT/2 osoby/sala 31 ul. Chopina

 /3ABLO/11 osób- sala nr 6   ul. Chopina       

MATURA 2020
EGZAMIN PISEMNY 

EGZAMIN PISEMNY GODZ 9.00

IWASZKIEWICZ GODZ.9.00

8 czerwca 2020/poniedziałek/ język polski - poziom podstawowy/poniedziałek/ godz. 9.00

T /IVAR+ AT/ 22 os +4 os. - hol przy ul. Chopina 
99A                  

 /4arT/ reklama/12 osób- sala nr 32   ul. Chopina    

16 czerwca 2020/wtorek/ godz.9.00 biologia rozszerzony

 /4hdT - żywienie /7 osób +1ALO s ala nr 33 ul. Chopina

 /AT/8 osób- sala 34   ul. Chopina 

9 czerwca 2020/wtorek/ matematyka - poziom podstawowy/wtorek/ godz. 9.00

 /3ABLO/ 5 osób +IVAR - TEkonomista/5 osób-+ 6 osób sala nr 37    ul. Chopina    

10 czerwca 2020/środa/ język angielski - poziom podstawowy/środa/ godz. 9.00

T /IVAR+ AT/ 22 os +6 os. - hol przy ul. Chopina 
99A                  

 /4hdT/- technik hotelarstwa -10 osób- sala nr 31 ul. Chopina

15 czerwca 2020/poniedziałek/ godz.9.00 matematyka rozszerzony

 /3ABLO/1-14 /14osób- sala nr 7  ul. Chopina

3abLO+4arT+ 4hd/1+3/sala nr 31 ul. Chopina

3abLO +ALO+4hd T+AT/8+1+3+1hol ul. Chopina

3abLO/1 osoba /sala 34 4arT +4hdT/4+1/sala 31 ul. Chopina

3abLO+4arT+4hdT/3+4 osób/sala 31 ul. 
Chopina

1 os. LO sala 31 ul. Chopina

24 czerwca 2020/środa/ godz.9.00 fizyka rozrzerzony

brak egzaminu

17 czerwca 2020/środa/ godz.9.00 chemia rozszerzony

ALO/1 osoba sala 31 ul. Chopina

3abLO+ALO+4arT+4hdT +AT/12+1/+15+9+1/sala gimnastyczna Alejki

19 czerwca 2020/piątek/ godz.9.00 geografia

18 czerwca 2020/czwartek/ godz.9.00 niemiecki podstawowy


