
Informacja dla maturzystów 

 Na egzamin maturalny należy zgłosić się w danym dniu o godz. 08.30 w przypadku egzaminów,  

które rozpoczynają się   o godz. 09:00 i o godz. 13.30 w przypadku egzaminów, które rozpoznają się  

o godz. 14:00.  Szczegółowy harmonogram egzaminów podany jest na stronie  www.oke.krakow.pl  

Każdy zdający musi  mieć ze sobą: dowód tożsamości,  czarny długopis,  dozwolone pomoce 

(informacja na stronie OKE) oraz maseczkę ochronną. Zasady korzystania z maseczki znajdują się  pod  

adresem: https://zsen.lublin.eu/wp-

content/uploads/2020/05/WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzamin%C3%B3w.pdf 

Ze względu za konieczność zachowania środków ostrożności podyktowanych stanem epidemii  

COVID-19 osoby zdające proszone są  o  wchodzenie do szkoły różnymi wejściami zgodnie  

z poniższym harmonogramem. 

08 czerwca język polski poziom podstawowy godz.8.30 

Klasa  Wejście dla 
zdających  

Numer sali egzaminacyjnej  Uwagi   

4at wejście od boiska 80 (sala gimnastyczna ) Wejście przy 
pracowniach 
zawodowych  

4bt nr 2-11 
4bt nr 13-22 

wejście główne 
wejście główne  

 72 (aula ) 
28 

 

4ct wejście główne 99  

4dt 
4dt ( praca na 
komputerze) 

wejście główne  
 
wejście główne 

72 aula  
 
39 

 

4ft nr 1-15 
4ft nr 16-18 

wejście główne 
wejście główne 

103 
28 

 

Absolwenci z lat 
ubiegłych  

wejście od boiska 
wejście główne  
 
 
 

80  (11 osób) 
72 ( 3 osoby) 

Zdający muszą 
sprawdzić na  
listach, do której 
sali są przypisani  

 

09 czerwca matematyka poziom podstawowy godz.8.30 

Klasa  Wejście dla 
zdających  

Numer sali egzaminacyjnej  Uwagi   

4at wejście od boiska 80 (sala gimnastyczna ) Wejście przy 
pracowniach 
zawodowych  

4bt nr 2-10 
4bt nr 11-22 

wejście główne 
wejście główne  

28 
24 

 

4ct wejście główne 99  

4dt wejście główne  72( aula )  

4ft nr 1-15 
4ft nr 16-18 

wejście główne 
wejście główne 

103 
28 

 

Absolwenci z lat 
ubiegłych  
 

wejście od boiska  
 
 
 

80  (9 osób) 
72 ( 9 osoby) 

Zdający muszą 
sprawdzić na  
listach ,do której 
sali są przypisani  

,, Stara matura’’ Wejście główne  24  

 

http://www.oke.krakow.pl/
https://zsen.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/05/WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzamin%C3%B3w.pdf
https://zsen.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/05/WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzamin%C3%B3w.pdf


10 czerwca język angielski poziom podstawowy godz.8.30 

Klasa  Wejście dla 
zdających  

Numer sali egzaminacyjnej  Uwagi   

4at wejście od boiska 80 (sala gimnastyczna ) wejście przy 
pracowniach 
zawodowych  

4bt nr 2-14 
4bt nr 15-22 

wejście główne 
wejście główne  

107 
102 

 

4ct wejście główne 99  

4dt nr 1-10 
4dt nr14-27 

wejście główne  24 
28 

 

4ft nr 1,2,4,7 
4ft nr 8-18 

wejście główne 
wejście główne 

102 
103 
 

 

Absolwenci z lat 
ubiegłych  

wejście od boiska  
 
 
 

80  (sala gimnastyczna ) 
 

Wszyscy zdający 

 

10 czerwca język angielski poziom  rozszerzony godz. 13.30 

Klasa  Wejście dla 
zdających  

Numer sali egzaminacyjnej  Uwagi   

4at nr 1-17 
4at nr 19-22 

wejście główne 
 

99 
28 

 

4bt  wejście od boiska  80  

4ct wejście główne 28  

4dt  wejście główne  80  

4ft  wejście od boiska  80  

Absolwenci z lat 
ubiegłych  

wejście od boiska  
 
 
 

80   
 

 

 

15 czerwca matematyka poziom rozszerzony godz. 8.30 

Klasa  Wejście dla 
zdających  

Numer sali egzaminacyjnej  Uwagi   

4at  wejście główne 
 

99  

4bt ,4ct,4dt,4ft 
Absolwenci z lat 
ubiegłych 

wejście od boiska  72 
 

 

 

15 czerwca WOS poziom rozszerzony  godz. 13.30 
Sala 28 
 
 
17 czerwca informatyka poziom rozszerzony  godz. 13.30 

 Sala 90  
Sala 94 



 
19 czerwca  geografia poziom rozszerzony  godz. 8.30 

Sala 72 ( aula) 

24 czerwca fizyka  rozszerzony  godz. 8.30 

Sala 28 

 

24 czerwca historia poziom rozszerzony  godz. 13.30 

Sala 28 

 

26 czerwca  język rosyjski poziom  podstawowy  godz. 8.30 

Sala 28 

 

26 czerwca  język rosyjski poziom rozszerzony  godz. 13.30 

Sala 28 

 

 

 


