Harmonogram egzaminów pisemnych – maj 2021
Przedmiot
godz. rozpoczęcia

04.05 - wtorek

Język polski
poziom podstawowy
godz.900

Matematyka
poziom podstawowy
godz. 900

06.05 - czwartek

Data

05.05 środa

LO-420-1/2021
Sala

Zdający

sala gimnastyczna LO (nr 1)

IIIa (31), IIIb (32), IIIc (27), absolwent(2)
[92]

sala 19b

Język angielski
poziom podstawowy
godz.900

IIIc (1)

sala gimnastyczna LO (nr 1)

IIIa (31), IIIb (32), IIIc (27), absolwent(7)
[97]

sala 19b

IIIc(1)

sala 16 i 17
sala 27

IIIa (29), IIIb (12 pierwszych osób), absolwent (2) [43]
IIIb (13 pozostałych osób)

sala 26

IIIc (12 pierwszych osób)

sala 32

IIIa (12 pozostałych osób)

sala 19b

III c (1 osoba)

Rezerwa

07.05 - piątek

Filozofia
poziom rozszerzony
godz.1400

sala 27

III c 12 pozostałych osób
[12]

sala 13

IIIc 2
[2]

sala 16 i 17

IIIb (5), IIIc (24), absolwent (1), [30]
IIIc (1)

11.05 - wtorek

sala 19b

Matematyka
poziom rozszerzony
godz. 900

sala 16 i 17

Wiedza o
społeczeństwie
godz. 1400

sala 13

IIIc(4) absolwent (1)
[5]

12.05 środa

Język polski
poziom rozszerzony
godz.900

IIIa (19), IIIb (17), IIIc (6 pierwszych osób) absolwent (1),
[43]

Biologia
poziom rozszrzony
godz. 900

sala 16 i 17

IIIb (25), absolwent (4)
[29]

13.05 czwartek

10.05
poniedziałek

Język angielski
poziom rozszerzony
godz.900

sala 16 i 17

Geografia
poziom rozszerzony
godz. 900
Język niemiecki
poziom podstawowy
godz. 1400

sala 16 i 17

sala 27

IIIa (30), IIIb(2), absolwenci (1)
[33]

IIIa (18), IIIc (1), [19]

IIIa (2), IIIb (7), IIIc (3) [12]

14.05. piątek

Chemia
poziom rozszrzony
godz. 900
Język niemiecki
poziom rozszerzony
godz. 1400

17.05.
poniedziałek

Historia
poziom rozszerzony
godz.900

18.05
wtorek

Fizyka
poziom rozszerzony
godz.900

sala 16 i 17

IIIb (17), absolwent (7)
[24]

sala 13

IIIb (3), IIIc (3), IIId [6]

sala 27

IIIc (12) [12]

sala 19b

IIIc (1)

sala 27

IIIa (13) [13]

