
 

PORZĄDEK WEJŚĆ DO SZKOŁY 

WTOREK 9 czerwca 2020  

 
Egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy 

Egzamin w sali nr 4 - świetlica internatu (23 osoby)  

Klasa 3f godzina 8.35 (F01-F10, F12-F20)  
Klasa 3g godzina 8.40 (G01-G4) 
Zdający wchodzą do internatu wejściem D od strony boiska szkolnego 

(naklejka na drzwiach)   

Egzamin w sali nr 3 - stołówka szkolna –internat (44 osoby)  

Klasa 3d godzina 7.45 (D11-D28)  
Klasa 3e godzina 8.10 (E04-E29) 
Zdający wchodzą do internatu wejściem D od strony boiska szkolnego 

(naklejka na drzwiach)   
 

Egzamin w sali nr 1- sala gimnastyczna (60 osób) 
Klasa 3A godzina 7.45   (A01-A23)  
Klasa 3B godzina 8.05   (B01-B06;B08;B09;B11-B26;B28-B31)  
Klasa 3C godzina 8.30   (C01;C03)  
Zdający H10, H25, H27, H28, H35, H36, H38 godzina 8.35 
Zdający wchodzą do szkoły wejściem C (naklejka na drzwiach)   

od strony boiska szkolnego przy sali gimnastycznej od godziny 7.45  
 
Egzamin w sali nr 2 św – świetlica szkolna (30 osób) 

Klasa 3c godzina 7.45 (C17,C18,C20-C29; C31; C32)  
Klasa 3d godzina 8.00 (D01-D06; D08-D10)  
Klasa 3f godzina 8.10  (F21, F22, F24-F27) 
Zdający wchodzą do szkoły wejściem B od strony boiska szkolnego 
(naklejka na drzwiach)   

Egzamin w sali nr 38 (19 osób)  
Klasa 3g godzina 8.15 (G05-G15,G17,G18,G20-G23,G25,G26)  
Zdający wchodzą do szkoły wejściem B od strony boiska szkolnego 

(naklejka na drzwiach)   



  
 



 

Egzamin w sali nr 10 (11 osób)  
Klasa 3B godzina 8.15 (B07;B10;B27)  
Klasy 3C, 3D, 3G, 3E godzina 8.20    
(C02;C19;D07;E01- E03,G19)  
Zdający 101, H09   godzina 8.30  
Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym  -wejściem A (naklejka na 

drzwiach)  od strony al. Powstańców Wlkp.  
  
Egzamin w sali nr 37 (3 osoby)  
Zdający C06, C30 godzina, F23 godzina 8.45 
Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym  -wejściem A (naklejka na 

drzwiach)  od strony al. Powstańców Wlkp.  

 

Egzamin w sali nr 21 (12 osób)  
Klasa 3C godzina 8.30 (C04,C05, C07-C16)  
Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym  -wejściem A (naklejka na 

drzwiach)  od strony al. Powstańców Wlkp.  

 

Egzamin w sali nr 15 (1 osoba)  
Zdający H29 godzina 8.45 
Zdający wchodzi do szkoły wejściem głównym  -wejściem A (naklejka na 

drzwiach)  od strony al. Powstańców Wlkp.  

Egzamin w sali nr 09 (1 osoba)  
Zdający H02 godzina 8.45 
Zdający wchodzi do szkoły wejściem głównym  -wejściem A (naklejka na 

drzwiach)  od strony al. Powstańców Wlkp.  

 

 

 

 




