
By uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem 

egzaminu, poniżej wytyczne – dla uczniów II LO i zespołów nadzorujących - dotyczące godziny rozpoczęcia 

wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych oraz wejść do szkoły, z których zdający zobowiązani są 

skorzystać 

 
Język polski (pp) – wtorek, 4.05.2021 r., godz. 9.00 – 11.50 (*9.00 – 12.20) – czas trwania egzaminu 170 minut (*200 minut) 

sala nr 1 (aula) 

28 zdających* 

sala nr 2 (101) 

13 zdających* 

sala nr 4 (103) 

12 zdających* 

sala nr 5 (104) 

12 zdających 
sala nr 7 (106) 

12 zdających* 

sala nr 8 (108) 

12 zdających* 

Godz. 8.25 

Wejście lewe 

Godz. 8.35 

Wejście lewe 

Godz. 8.45 

Wejście prawe  

Godz. 8.30 

Wejście prawe 

Godz. 8.35 

Wejście prawe 

Godz. 8.45 

Wejście lewe 

 

 

Matematyka (pp) – środa, 5.05.2021 r., godz. 9.00 – 11.50 (*9.00 – 12.20) – czas trwania egzaminu 170 minut (*200 minut) 
sala nr 1 (aula) 

29 zdających* 

sala nr 2 (101) 

13 zdających* 

sala nr 3 (102) 

13 zdających* 
sala nr 4 (103) 

13 zdających* 
sala nr 5 (104) 

13 zdających* 
sala nr 6 (105) 

13 zdających* 
Godz. 8.25 

Wejście lewe 

Godz. 8.40 

Wejście lewe 

Godz. 8.40 

Wejście prawe 

Godz. 8.30 

Wejście prawe 

Godz. 8.35 

Wejście prawe 

Godz. 8.25 

Wejście prawe 

 

 

Język angielski (pp) – czwartek, 6.05.2021 r., godz. 9.00 – 11.00 (*9.00 – 11.30) – czas trwania egzaminu 120 minut (*150 minut) 
sala nr 2 (101) 

13 zdających* 

sala nr 3 (102) 

12 zdających* 

Sala nr 4 (103) 

13 zdających* 

sala nr 5 (104) 

13 zdających* 

sala nr 6 (105) 

13 zdających* 

sala nr 7 (106) 

12 zdających* 

Godz. 8.40 

Wejście lewe 

Godz. 8.35 

Wejście prawe 

Godz. 8.35 

Wejście prawe 

Godz. 8.40 

Wejście prawe 

Godz. 8.30 

Wejście prawe 

Godz. 8.45 

Wejście prawe 

 

 

Język angielski (pr) – piątek, 7.05.2021 r., godz. 9.00 – 11.30 (*9.00 – 12.00) – czas trwania egzaminu 150 minut (*180 minut) 
sala nr 2 (101) 

12 zdających* 

sala nr 3 (102) 

11 zdających* 

sala nr 4 (103) 

12 zdających* 

sala nr 5 (104) 

11 zdających* 

sala nr 6 (105) 

11 zdających* 

Godz. 8.45 

Wejście lewe 

Godz. 8.45 

Wejście prawe 

Godz. 8.40 

Wejście prawe 

Godz. 8.45 

Wejście prawe 

Godz. 8.35 

Wejście prawe 

 

 



Filozofia (pr) – piątek, 7.05.2021 r., godz. 14.00 – 17.00 – czas trwania egzaminu 180 minut 

 

 

 

 

 

Język polski (pr) – poniedziałek, 10.05.2021 r., godz. 9.00 – 12.00 (*9.00 – 12.30) – czas trwania egzaminu 180 minut (*210 minut) 
sala nr 1 (aula) 

20 zdających* 
sala nr 2 (101) 

10 zdających* 
Godz. 8.30 

Wejście lewe 
Godz. 8.45 

Wejście prawe 

 

Matematyka (pr) – wtorek, 11.05.2021 r., godz. 9.00 – 12.00 (*9.00 – 12.30) – czas trwania egzaminu 180 minut (*210 minut) 

 
 
 

 

 

Wiedza o społeczeństwie (pr) – wtorek, 11.05.2021 r., godz. 14.00 – 17.00 (*14.00 – 17.30) – czas trwania egzaminu 180 minut (*210 minut) 
sala nr 5 (104) 

12 zdających* 
Godz. 13.45 

Wejście prawe 

 

Biologia (pr) – środa, 12.05.2021 r., godz. 9.00 – 12.00 (*9.00 – 12.30) – czas trwania egzaminu 180 minut (*210 minut) 
sala nr 1 (aula) 

28 zdających* 

Godz. 8.25 

Wejście lewe 

 

Geografia (pr) – czwartek, 13.05.2021 r., godz.  9.00 – 12.00 (*9.00 – 12.30) – czas trwania egzaminu 180 minut (*210 minut) 
sala nr 1 (aula) 

19 zdających* 
sala nr 2 (101) 

13 zdających* 
Godz. 8.30 

Wejście lewe 

Godz. 8.40 

Wejście prawe 

 

sala nr 5 (104) 

1 zdająca 

Godz. 13.55 

Wejście prawe 

sala nr 1 (aula) 

22 zdających* 

Godz. 8.30 

Wejście lewe 



Język rosyjski (pp) – czwartek, 13.05.2021 r., godz. 14.00 – 16.00 (*14.00 – 16.30) – czas trwania egzaminu 120 minut (*150 minut) 
sala nr 4 (103) 

13 zdających* 
Godz. 8.40 

Wejście prawe 

 

 

Chemia (pr) – piątek, 14.05.2021 r., godz. 9.00 – 12.00 (*9.00 – 12.30) – czas trwania egzaminu 180 minut (*210 minut) 
sala nr 1 (aula) 

19 zdających* 

Godz. 8.30 

Wejście lewe 

  

 

Historia (pr) – poniedziałek, 17.05.2021 r., godz. 9.00 – 12.00 (*9.00 – 12.30) – czas trwania egzaminu 180 minut (*210 minut) 
sala nr 5 (104) 

7 zdających* 
Godz. 8.45 

Wejście prawe 

 

 

Język rosyjski (pr) – poniedziałek, 17.05.2021 r., godz. 14.00 – 16.30 (14.00 – 17.00) – czas trwania egzaminu 150 minut (*180 minut) 
sala nr 4 (103) 

9 zdających* 
Godz. 8.45 

Wejście prawe 

 

 

Fizyka (pr) – wtorek, 18.05.2021 r., godz. 9.00 – 12.00 (*9.00 – 12.30) – czas trwania egzaminu 180 minut (*210 minut) 
sala nr 5 (104) 

6 zdających* 

Godz. 8.45 

Wejście prawe 

 


