
 

Informacja dotycząca wejścia na egzamin maturalny w dniach 04 – 07 maja 

2021 roku 

04 maja  język polski poziom podstawowy godz.8.30 

Klasa Wejście dla 
zdających 

Numer sali egzaminacyjnej Uwagi 

4at nr 1 -12 
4at nr 13-25 

wejście główne 103 
99 

 

4bt nr 2-11 
4bt nr 12-21 

wejście główne 
wejście główne 

24 
28 

 

4ct wejście główne 72 aula 
 

 

4dt wejście od boiska 
przy pracowniach 

zawodowych 
 

 
80 

 

4et wejście główne 
 

72 aula  

4et 
4bt – praca na 
komputerze 

wejście główne 
 

39  

Absolwenci z lat 
ubiegłych 

wejście od boiska 
przy pracowniach 

zawodowych 

80 
96 

Zdający muszą 
sprawdzić na  

listach, do której 
sali są przypisani 

 

05 maja  matematyka poziom podstawowy godz.8.30 

Klasa Wejście dla 
zdających 

Numer sali egzaminacyjnej Uwagi 

4at nr 1 -12 
4at nr 13-25 

 

wejście główne 
 

103 
99 

 

4bt nr 2-11 
4bt nr 12-21 

 

wejście główne 
wejście główne 

24 
28 

 

4ct wejście główne 72 aula 
 

 

4dt 
 

wejście od boiska 
przy pracowniach 

zawodowych 

80  

4et wejście główne 72 aula  

Absolwenci z lat 
ubiegłych 

wejście od boiska 
przy pracowniach 

zawodowych 

72 aula 
80 
96 

Zdający muszą 
sprawdzić na  
listach, do której 
sali są przypisani  

 

 6 maja  język angielski poziom podstawowy godz.8.30 



Klasa Wejście dla 
zdających 

Numer sali egzaminacyjnej Uwagi 

4at nr 1 -12 
4at nr 13-25 

 

wejście główne 
 

103 
99 

 

4bt nr 2-11 
4bt nr 12-21 

 

wejście główne 
wejście główne 

24 
28 

 

4ct wejście główne 70 
 

 

4dt nr 13 -25 
 

4dt nr 1-12 
 

wejście główne 
 

przy pracowniach 
zawodowych 

101 
 

96 

 

4et nr 1-3 
 

nr 4 – 8 
 

nr 9 - 12 

wejście główne 
 

przy pracowniach 
zawodowych 

 

28 
 

96 
 

72 aula 

Zdający muszą 
sprawdzić na  
listach, do której 
sali są przypisani 

Absolwenci z lat 
ubiegłych 

wejście główne 72 aula 
 

 

 

7  maja  - język angielski poziom  rozszerzony godz.  8.30 

Klasa Wejście dla 
zdających 

Numer sali egzaminacyjnej Uwagi 

4at nr  1-20 
4at nr 21, 23, 25 

wejście główne 
 

103 
28 

 

4bt  nr 1- 14 
4bt nr 15,16,17,19,21 

wejście główne 28 
70 

 

4bt – poziom 
dwujęzyczny 

wejście główne 24  

4ct nr 14, 15,17,18 
4ct nr 1- 13 

wejście główne 101 
70 

 

4dt wejście główne 101  

4et wejście główne 101  

Absolwenci z lat 
ubiegłych 

wejście od 
boiska 
przy 

pracowniach 
zawodowych 

96  

 

  



Harmonogram pozostałych egzaminów znajduję się poniżej informacje o 

numerach sal będą dostępne w szkole. 

 

 


