Harmonogram egzaminów pisemnych – maj 2022
LO.4200.10.2022
Przedmiot, poziom,
godz. rozpoczęcia
egzaminu
Język polski
poziom podstawowy
godz.900

Matematyka
Poziom
podstawowy
godz. 900

Język angielski
poziom podstawowy
godz.900

Sala

Zdający

sala
gimnastyczna
LO

[91]
IIIag (32), IIIbg (29), IIIcg (29),
skierowani z innej szkoły (1),

sala 13

IIIcg (3),

sala
gimnastyczna
LO

[93]
IIIag (32), IIIbg (29), IIIcg (29),
skierowani z innej szkoły (1),
absolwentów (2),

sala 13

IIIcg (3),

sala 16 i 17

IIIag (30), IIIbg (16 pierwszych osób z
dziennika),

sala 26

IIIbg (8 pozostałych osób z dziennika),
IIIcg (4 pierwsze osoby z dziennika),

sala 27

IIIcg (12 kolejnych osób z dziennika),

sala 32

IIIcg (12 kolejnych osób z dziennika),
skierowani z innej szkoły (1),

09.05 Czwartek

04.05. Środa
05.05. Czwartek
06.05. Piątek

08.05. środa
09.05 Czwartek

Data

sala 13

IIIcg (3),

09.05.
Poniedziałek
10.05.
Wtorek

Język polski
poziom rozszerzony
godz.900
Matematyka
poziom rozszerzony
godz.900

12.05 Czwartek

Język angielski
poziom rozszerzony
godz.900

11.05 Środa

Język niemiecki
poziom podstawowy
godz.1400

Biologia
poziom rozszerzony
godz. 900

sala 13

IIIag (2), IIIbg (5), IIIcg (1),

sala 16 i 17

IIIag (30), IIIbg (15 pierwszych osób
z dziennika),

sala 27

IIIbg (2 pozostałe osoby z dziennika),
IIIcg (10 pierwszych osób z dziennika),

sala 32

IIIcg (13 pozostałych osób z dziennika),

sala 13

IIIcg (2),

sala 16 i 17

IIIag (1), IIIbg (8), IIIcg (21), skierowani
z innej szkoły (1),

sala 16 i 17

IIIag (31), IIIbg (1), IIIcg (1),

sala 16 i 17

IIIbg (27), IIIcg (6), absolwentów (3),

sala 13

IIIcg (2)

13.05. Piątek
16.05. Poniedziałek

sala 13

IIIag (1), IIIcg (3), absolwent (1),

Język niemiecki
poziom rozszerzony
godz.1400

sala 13

IIIag (2), IIIbg (6),

sala 16 i 17

IIIag (1), IIIbg (23), IIIcg (3),
absolwentów (4),

sala 13

IIIcg (2),

sala 13

IIIag (1), IIIbg (1), IIIcg (7), absolwent
(1),

Chemia
poziom rozszerzony
godz.900

18.05.
Środa

Historia
poziom rozszerzony
godz. 900

Geografia
poziom rozszerzony
godz.900

19.05.Czwartek

17.05. Wtorek

Wiedza o
społeczeństwie
poziom rozszerzony
godz.900

Fizyka
poziom rozszerzony
godz.900
Historia sztuki
poziom rozszerzony
godz.1400

sala 16 i 17
IIIag (16), IIIcg (1),

sala 13

sala 13

IIIag (12),

IIIag (1), IIIcg (1),

20.05.
Piątek

Informatyka
poziom rozszerzony
godz.900

sala 14

IIIag (1),

