Harmonogram próbnych matur:

4 marca br. (czwartek)


godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)
sala sportowa - klasa 3A, 3B, 3C, 3E p.M.Dwornicka,
p.A.Gołębiowska.
aula - 3D p.D.Trzeciak
II stołówka - IV TZ p.J.Milewski

5 marca br. (piątek)


godz. 9:00 - język angielski (poziom podstawowy)
Aula - 3A, IV Tz p.M.Dwornicka,
II st. - 3B, 3C p.J.Milewski
Sala 104 - 3C, 3D p.S.Rebelski
Sala 106 - 3D p.P.Janowski
Sala 107 - 3D p.A.Gołębiowska
Sala 105 - 3E p.G.Markowski

8 marca br. (poniedziałek)


godz. 9:00 – język angielski (poziom rozszerzony); język angielski
(poziom dwujęzyczny)
Aula - 3A, IV TZ p.M.Dwornicka
II St. - 3B, 3D, 3E p.J.Milewski
Sala 106 - 3C p.S.Rebelski
Sala 107 - 3C p.G.Markowski
Sala 104 - angielski dwujęzyczny p.A.Gołębiowska

 godz.14.00 - język niemiecki ( poziom podstawowy )
Aula – 3B, 3C p.Angelika Stefaniak

9 marca br. ( wtorek )
 godz. 9:00 – język polski ( poziom rozszerzony )
Aula p.A.Gołębiowska
II St. p.M.Dwornicka
10 marca br. ( środa )


godz. 9:00 - matematyka (poziom rozszerzony)
Aula – 3C p.A.Gołębiowska
II St. - 4TZ p.J.Milewski

 godz.14.00 – język niemiecki ( poziom rozszerzony )
Aula - 3B, 3C p.A.Stefaniak
11 marca br. (czwartek)


godz. 9:00 - biologia (poziom rozszerzony)
Aula A.Gołębiowska

12 marca br. (piątek)


godz. 9:00 - chemia (poziom rozszerzony)
Aula M.Dwornicka

15 marca br. (poniedziałek)


godz. 9:00 - historia (poziom rozszerzony)
Aula p.M.Kiszkiel



godz. 14:00 - fizyka (poziom rozszerzony)
Aula D.Trzeciak

16 marca br. (wtorek)


godz. 9:00 - geografia (poziom rozszerzony)
Aula p. A.Harłukowicz

Maturzyści na egzamin przychodzą na godz.8.30 bądź 13.30 w maseczkach, ze
swoimi przyborami do pisania i zachowują reżim sanitarny oraz dystans społeczny.
Do szkoły wchodzimy:
wejście B - sala sportowa, aula, sale lekcyjne na I p.
wejście D - II ST. / internat /.
Przy każdej sali będzie wyznaczona szatnia, w której zostawiamy kurtki, torebki.
Na salę wchodzimy za okazaniem dowodu osobistego i nie wnosimy żadnych
urządzeń elektronicznych.

