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MATURA 2021-sale 

Kody maturalne: przyporządkowana klasie litera alfabetu + numer w dzienniku (A01) 

klasa IV pt - A  klasa IV ts - B klasa IV ż - C  klasa IV ti 1 - D klasa IV ti 2 - E 

4.05.2021 język polski 

 godz. 9.00 klasa IV ż aula- wejście nr 3 od ul. Piramowicza  

 godz. 9.00 klasa IV ti 1 sala gimnastyczna - wejście nr 2 od boiska koło sali gimnastycznej  

 godz. 9.00 klasa IV ti 2 + 4 absolwentów z lat poprzednich- wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów 

Westerplatte 

 godz. 9.00 klasa IV ti 2 uczeń E16 sala 106 - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

 godz. 9.00 klasa IV ti 2 uczeń E18 sala113 - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

 godz. 9.00 uczniowie piszący na komputerze D06, D17, E02 sala 215 - wejście nr 3 od ul. 

Piramowicza  

 godz. 9.20 klasa IV pt sala 22 -  wejście nr 3 od ul. Piramowicza  

 godz. 9.20 klasa IV ts sala 111  - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

5.05.2021 r.  matematyka 

 godz. 9.00 klasa IV ż aula- wejście nr 3 od ul. Piramowicza  

 godz. 9.00 klasa IV ti 1 sala gimnastyczna - wejście nr 2 od boiska koło sali gimnastycznej  

 godz. 9.00 klasa IV ti 2 + 10 absolwentów z lat poprzednich - wejście nr 1 od strony ul. 

Bohaterów Westerplatte 

 godz. 9.00 klasa IV ti 2 uczeń E16 sala 106 - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

 godz. 9.00 klasa IV ti 2 uczeń E18 sala113 - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

 godz. 9.20 klasa IV pt sala 22 -  wejście nr 3 od ul. Piramowicza  

 godz. 9.20 klasa IV ts sala 111  - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 
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6.05.2021 r. język angielski 

 godz. 9.00 klasa IV ż (numery w dzienniku od C01 - do C11)  sala 111- wejście nr 1 od strony ul. 

Bohaterów Westerplatte  

 godz. 9.00 osoby piszące na komputerze (C18, D06, D17, E02)  sala 215 - wejście nr 2 od boiska 

koło sali gimnastycznej  

 godz. 9.00 klasa IV ti 1 (numery w dzienniku od D13 - do D23) sala 22 - wejście nr 3 od ul. 

Piramowicza 

 godz. 9.00 klasa IV pt  (numery w dzienniku od A07 - do A14) + IV ts (numery w dzienniku B06) 

+ 4 absolwentów z lat poprzednich (F04, F12, F14, F15) sala 208 - wejście nr 3 od ul. 

Piramowicza 

 godz. 9.00 klasa IV ti 2 uczeń E16 sala 106 - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

 godz. 9.00 klasa IV ti 2 uczeń E18 sala113 - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

 godz. 9.20 klasa IV ti 2 (numery w dzienniku od E12 - do E21) + 2 absolwentów z lat 

poprzednich (I09 i L29)  sala 207- wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

 godz. 9.20 klasa IV ti 1 (numery w dzienniku od D02 - do D12) sala 17 - wejście nr 3 od ul. 

Piramowicza  

 godz. 9.20 klasa IV ż (numery w dzienniku od C12 - do C22) sala 16 - wejście nr 2 od boiska 

koło sali gimnastycznej  

 godz. 9.20 klasa IV ti 2 (numery w dzienniku od E01 - do E11) sala 214- wejście nr 1 od strony 

ul. Bohaterów Westerplatte 
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7.05.2021 r. język angielski poziom rozszerzony 

 godz. 9.00  (A10, C02, C04, C09, C20, C22, F10)  sala 17- - wejście nr 3 od ul. Piramowicza  
 godz. 9.00 osoby piszące na komputerze (CD06, D17, E02)  sala 215 - wejście nr 2 od boiska 

koło sali gimnastycznej  

 godz. 9.00 klasa IV ti 1 (numery w dzienniku od D18 - do D23)+ E19, E20 sala 16 wejście nr 1 

od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

 godz. 9.00 klasa IV ti 2 uczeń E16 sala 106 - wejście nr 1 od ul. Piramowicza 

 godz. 9.00 klasa IV ti 2 uczeń E18 sala113 - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

 godz. 9.20 klasa IV ti 1 (numery w dzienniku od D03 - do D15) sala 111 - wejście nr 3 od ul. 

Piramowicza  

 godz. 9.20 klasa IV ti 2 (numery w dzienniku od E01 - do E17) sala 22- wejście nr 1 od strony ul. 

Bohaterów Westerplatte 

10.05.2021 r. język polski poziom rozszerzony 

 godz. 9.00 AULA - wejście nr 3 od ul. Piramowicza  

 godz. 9.00 E02 sala 215 - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

11.05.2021 r. matematyka poziom rozszerzony 

 godz. 9.00 klasa IV pt, IV ż, IV ti 1+ IV ti2 (E01-E05)+ F14 AULA - wejście nr 3 od ul. 

Piramowicza  

 godz. 9.00 klasa IV ti 2 (E06 - E22)+ F10 sala 22 - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów 

Westerplatte 

12.05.2021 r. biologia poziom rozszerzony 

 godz. 9.00 egzamin odbywa się w I LO (Pamiętajcie o dowodzie osobistym!) 
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13.05.2021 geografia poziom rozszerzony 

 godz. 9.00 wszyscy zdający AULA - wejście nr 3 od ul. Piramowicza  

 godz. 9.00 E16 sala 106 - wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

13.05.2021 r. język niemiecki  

 godz. 14.00  klasa IV ts (numery w dzienniku od B01 - do B12) sala 111- wejście nr 1 od strony 

ul. Bohaterów Westerplatte 

 godz. 14.00  klasa IV pt (numery w dzienniku od A03 - do A12) + D01+F09 sala 22- wejście nr 3 

od ul. Piramowicza  

13.05.2021 r. chemia poziom rozszerzony 

 godz. 9.00 egzamin odbywa się w I LO (Pamiętajcie o dowodzie osobistym!) 

14.05.2021 r. język niemiecki poziom rozszerzony 

 godz. 14.00  klasa IVpt, IV ts, C09 sala 111- wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte 

17.05.2021 r. historia poziom rozszerzony 

 godz. 9.00 wszyscy zdający AULA - wejście nr 3 od ul. Piramowicza  

18.05.2021 r. fizyka poziom rozszerzony 

 godz. 9.00 egzamin odbywa się w I LO (Pamiętajcie o dowodzie osobistym!) 
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19.05.2021 r. informatyka poziom rozszerzony 

 godz. 9.00 wszyscy zdający AULA - wejście nr 3 od ul. Piramowicza  

 

 

 

 

 

 

 

 


