
Załącznik nr 1 

Wejścia uczniów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ 

A. wejścia do szkoły na egzaminy maturalne: j.polski – poziom podstawowy, matematyka – poziom 

podstawowy 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

maj 
Godzina 9:00 Godzina 14:00 

przedmiot: Sale egzaminacyjne przedmiot: Sale egzaminacyjne 

4 Wtorek  język polski - pp 

Wejście 1(sala 1a) - klasa A,F,I 

absolwenci z poprzednich lat 

Wejście 2 (sala 1b)- klasa 

E,H,G 

Wejście 3 (sala 1c)- klasa 

B,C,D,E  

Wejście 4 (sala 14) - 

dostosowania  

Wejście 5 (sala 9,23,24,35) 

  

5 Środa matematyka – pp 

Wejście 1(sala 1a) - klasa A,F,I 

absolwenci z poprzednich lat 

Wejście 2 (sala 1b)- klasa 

E,H,G 

Wejście 3 (sala 1c)- klasa 

B,C,D,E  

Wejście 4 (sala 14) - 

dostosowania  

Wejście 5 (sala 9,23,24,35) 

 

Historia muzyki  

     

 

 
 

1. Wejście 1 (sala 1A) Uczniowie stawiają się na egzamin o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym 

czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą pojedynczo do budynku szkoły kierując się 

do wskazanych na wykazie szatni.  Następnie drzwiami na parterze  udają się przez parking w 

kierunku drzwi bezpośrednio prowadzących do hali sportowej. Ustawiają się w kolejce do wejścia w 

https://youtu.be/B3eFuL3ZaqI


odstępach co najmniej 1,5 metrowych zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości  oznaczonego 

nazwą klasy.  

 

2. Wejście 2 (sala 1B) Uczniowie stawiają się na egzamin o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym 

czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą pojedynczo do budynku szkoły od strony 

parkingu wejściem prowadzącym bezpośrednio do przewiązki hali sportowej kierując się do 

wskazanych na wykazie szatni. Następnie z korytarza hali sportowej wchodzą głównymi drzwiami 

do hali. Ustawiają się w kolejce do wejścia w odstępach co najmniej 1,5 metrowych zmierzając do 

stolika weryfikacji tożsamości  oznaczonego nazwą klasy.  

 

3. Wejście 3 (sala 1C) Uczniowie stawiają się na egzamin o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym 

czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą bezpośrednio do przewiązki hali sportowej 

przy siłowni, od strony Szkoły Podstawowej nr 2. Jeżeli mają potrzebę kierują się do wskazanych na 

wykazie szatni. Następnie drzwiami, którymi weszli udają się do drzwi bezpośrednio prowadzących 

na halę sportową od strony Szkoły Podstawowej nr 2. Ustawiają się w kolejce do wejścia w 

odstępach co najmniej 1,5 metrowych zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości  oznaczonego 

nazwą klasy.  

 

4. Wejście 4. Uczniowie zdający egzamin na sali gimnastycznej nr 14 (żeńskiej) stawiają się na 

egzamin o godzinę wcześniej przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m wchodzą 

pojedynczo do budynku szkoły głównym wejściem strony parkingu, po czym kierują się głównymi 

schodami na I piętro i w razie potrzeby do szatni w sali nr 16 lub sali nr 17 pozostawiając tam 

swoje rzeczy. Następnie udają się bezpośrednio do sali gimnastycznej żeńskiej  

 

5. Wejście 5. Uczniowie zdający egzamin w pozostałych salach stawiają się na egzamin  45 minut  

wcześniej przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m wchodzą pojedynczo do 

budynku szkoły głównym wejściem do szkoły, po czym kierują się głównymi schodami na I piętro i 

w razie potrzeby do wskazanych na wykazie szatni pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie udają 

się do sal egzaminacyjnych. 

 

B. wejścia na egzaminy maturalne: 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

maj 
Godzina 9:00 Godzina 14:00 

przedmiot: Sale egzaminacyjne przedmiot: Sale egzaminacyjne 

7 czwartek język angielski – 

pp 

Wejście 1 - sala 

17,18,19,32 

Wejście 2 -  sala 

35,36,37,38,39,40 

Wejście 3 – sala 9 

Wejście 4 – sala 

23,24,25,26,31 

Wejście 5 – sala 

42,43,44,45,47,48 

Historia sztuki sala 23 

8 piątek 
język angielski – 

pr 

 język angielski – 

dj
*
 

Wejście 1 - sala 

17,18,19,32 

Wejście 2 -  sala 

35,36,37,38,39,40 

Wejście 3 – sala 9 

Wejście 4 – sala 

23,24,25,26,31 

Wejście 5 – sala 

42,43,44,45,47,48 

  

https://youtu.be/TRaCCJescsQ
https://youtu.be/NJ9Cx7sq-pc
https://youtu.be/8ZJJeg0GOGo
https://youtu.be/8ZJJeg0GOGo
https://loken.pl/upload_media/files/Matura/angielski%20P%20Wej%C5%9Bcie%201%20s%2016%2C17.pdf
https://loken.pl/upload_media/files/Matura/angielski%20P%20Wej%C5%9Bcie%202%20s_35-40.pdf
https://loken.pl/upload_media/files/Matura/angielski%20P%20Wej%C5%9Bcie%203%20s%209.pdf
https://loken.pl/upload_media/files/Matura/angielski%20P%20Wej%C5%9Bcie%205%20s_42-48.pdf
https://loken.pl/upload_media/files/Matura/angielski%20P%20Wej%C5%9Bcie%201%20s%2016%2C17.pdf
https://loken.pl/upload_media/files/Matura/angielski%20P%20Wej%C5%9Bcie%202%20s_35-40.pdf
https://loken.pl/upload_media/files/Matura/angielski%20P%20Wej%C5%9Bcie%203%20s%209.pdf
https://loken.pl/upload_media/files/Matura/angielski%20P%20Wej%C5%9Bcie%205%20s_42-48.pdf


  

 
 

1. Wejście 1. Uczniowie przydzieleni do sal 16,17,18,19,32 stawiają się na egzamin  45 minut  

wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą 

pojedynczo do budynku szkoły wejściem od parkingu do sali gimnastycznej żeńskiej. Po wejściu do 

szkoły  uczniowie kierują się korytarzem bocznym od sali gimnastyczne na I piętro i w razie 

potrzeby do szatni w sali nr 20, pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie przemieszczając się 

prawą stroną korytarza ustawiają się w kolejce  

w odstępach co najmniej 1,5 metrowych do wejścia na przydzielone im sale egzaminacyjne, 

zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości. 

 

2. Wejście 2. Uczniowie przydzieleni do sal 35,36,37,38,40 stawiają się na egzamin  45 minut  

wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą 

pojedynczo do budynku szkoły od strony parkingu wejściem do szkoły, po czym kierują się do 

korytarza z szatniami  i w razie potrzeby do szatni w sali 49 pozostawiając tam swoje rzeczy. 

Następnie prawą stroną  korytarza wchodzą bocznym korytarzem na II piętro. Ustawiają w kolejce w 

odstępach co najmniej 1,5 metrowych do wejścia na przydzielone im sale egzaminacyjne, zmierzając 

do stolika weryfikacji tożsamości. 

 

3. Wejście 3. Uczniowie przydzieleni do sali 9 stawiają się na egzamin  45 minut  wcześniej, przed 

wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą pojedynczo do budynku od 

strony parkingu wejściem bocznym do szkoły ( przy maszynie kserującej), po czym kierują się do 

korytarza w prawo  i w razie potrzeby do szatni w sali 11, pozostawiając tam swoje rzeczy. 

Następnie prawą stroną  ustawiają w kolejce w odstępach co najmniej 1,5 metrowych do wejścia na 

salę egzaminacyjne, zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości. 

 

4. Wejście 4. Uczniowie przydzieleni do sal 23,24,25,26,31  stawiają się na egzamin  45 minut  

wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą 

pojedynczo do budynku szkoły od strony parkingu wejściem prowadzącym bezpośrednio do 

przewiązki hali, po czym kierują się korytarzem bocznym od sali gimnastyczne męskiej na I piętro i 

w razie potrzeby do szatni w sali nr 29,  pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie poruszając się 

prawą stroną korytarza I piętra ustawiają się w kolejce do wejścia w odstępach co najmniej 1,5 

metrowych na przydzielone im sale egzaminacyjne zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości. 

 



5. Wejście 5. Uczniowie przydzieleni do sal 42,44,45,47,48  stawiają się na egzamin  45 minut  

wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m wchodzą pojedynczo do 

budynku szkoły głównym wejściem od strony ul. Staszica, po czym kierują się głównymi schodami 

na II piętro i w razie potrzeby do szatni w sali nr 39 pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie 

poruszając się prawą stroną korytarza II piętra ustawiają się w kolejce do wejścia w odstępach co 

najmniej 1,5 metrowych na przydzielone im sale egzaminacyjne zmierzając do stolika weryfikacji 

tożsamości. 

C. wejścia na egzaminy maturalne (przedmioty): 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

maj 

Godzina 9:00 Godzina 

14:00 

przedmiot: Sale egzaminacyjne przedmiot: Sale egzaminacyjne 

10 poniedziałek 
język polski 

– pr 

Wejście 1(sala 1a)  

Wejście 2 (sala 1b)  

Wejście 3 (sala 1c)  

 

 

11 wtorek 
matematyka 

– pr 

Wejście 1(sala 1a)  

Wejście 2 (sala 1b)  
Wejście 3 (sala 1c) 

wiedza o 
społeczeństwie – 

Wejście 1(sala 1a)  

Wejście 2 (sala 1b)  
Wejście 3 (sala 1c) 

12 środa biologia – pr 
Wejście 1(sala 1a)  

Wejście 2 (sala 1b)  
Wejście 3 (sala 1c) 

  

13 czwartek 
geografia – 

pr 

Wejście 1(sala 1a)  

Wejście 2 (sala 1b)  
Wejście 3 (sala 1c) 

hiszpański – pp 
język niemiecki – 

pp  
język rosyjski – 

pp  
 

sala 44, 43,  

14 piątek chemia – pr 
Wejście 1(sala 1a)  

Wejście 2 (sala 1b)  
Wejście 3 (sala 1c) 

język niemiecki – 
pr 

 

17 poniedziałek historia – pr 
Wejście 1(sala 1a)  

Wejście 2 (sala 1b)  
Wejście 3 (sala 1c) 

język rosyjski – 
pp  

 

sala 43 

18 wtorek fizyka – pr 
Wejście 1(sala 1a)  

Wejście 2 (sala 1b)  
Wejście 3 (sala 1c) 

 

 

19 środa 
informatyka 

– pr 
Sala 35 

 
 

 

 



 
1. Wejście 1. Uczniowie przydzieleni do sali 35,9  stawiają się na egzamin  45 minut  wcześniej, przed 

wyznaczonym czasem egzaminu, wchodzą pojedynczo do budynku szkoły od strony parkingu 

wejściem do szkoły, po czym kierują się do głównych schodów na II piętro  i w razie potrzeby do 

szatni w sali 20, pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie podchodzą do stolika weryfikacji 

tożsamości. 

 

2. Wejście 2 (sala 1A). Absolwenci z ubiegłych lat i maturzyści z wykazanych klas o godzinę 

wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą 

pojedynczo do budynku szkoły od strony parkingu wejściem prowadzącym bezpośrednio do 

przewiązki hali sportowej oznaczonym kolorem zielonym, po czym maturzyści kierują się w razie 

potrzeby do szatni nr 12  lub  szatni nr 13 w razie potrzeby, pozostawiając tam swoje rzeczy. 

Następnie z korytarza hali sportowej wchodzą głównymi drzwiami do hali sportowej. Ustawiają się 

w kolejce do wejścia w odstępach co najmniej 1,5 metrowych zmierzając do stolika weryfikacji 

tożsamości  oznaczonego nazwą klasy.  

 

3. Wejście 3 (sala 1B). Absolwenci z ubiegłych lat i maturzyści o godzinę wcześniej, przed 

wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą bezpośrednio do przewiązki 

hali sportowej przy siłowni, od strony Szkoły Podstawowej nr 2. Jeżeli mają potrzebę skorzystania                 

z szatni to kierują się do szatni 16 w siłowni i szatni nr 14. Pozostawiając tam swoje rzeczy. 

Następnie drzwiami, którymi weszli udają się do drzwi bezpośrednio prowadzących na halę 

sportową od strony Szkoły Podstawowej nr 2. Ustawiają się w kolejce do wejścia w odstępach co 

najmniej 1,5 metrowych zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości  oznaczonego nazwą klasy.   

 

https://loken.pl/upload_media/files/Matura/wej%C5%9Bcie rozszerzone.jpg

