
typ egzaminu godzina 
miejsce 

przeprowadzenia 
ilść osób wytyczne dotyczące egzmianu 

8 poniedziałek język polski pp 09:00
Szkoła "Żak" ,                        

ul. Św. Rocha 12 lok A.
22 zbiórka ok. godz. 8:10, czarny długopis i dowód osobisty,

8 poniedziałek język polski pr 14:00
Szkoła "Żak" ,                        

ul. Św. Rocha 12 lok A.
11

zbiórka ok. godz. 13:10, czarny długopis i dowód 
osobisty,

9 wtorek matematyka pp 09:00
Szkoła "Żak" ,                        

ul. Św. Rocha 12 lok A.
28

zbiórka ok. godz. 8:10, czarny długopis i dowód osobisty, 
linijka, cyrkiel, kalkulator prosty 

10 środa język angielski pp 09:00
Szkoła "Żak" ,                        

ul. Św. Rocha 12 lok A.
21

zbiórka ok. godz. 8:10, czarny długopis i dowód osobisty, 
linijka, cyrkiel, kalkulator prosty 

10 środa język angielski pr 14:00
Szkoła "Żak" ,                        

ul. Św. Rocha 12 lok A.
3 zbiórka ok. godz. 8:10, czarny długopis i dowód osobisty,

15 poniedziałek matematyka pr 09:00
Szkoła "Żak" ,                        

ul. Św. Rocha 12 lok A.
1

zbiórka ok. godz. 8:10, czarny długopis i dowód osobisty, 
linijka, cyrkiel, kalkulator prosty 

16 wtorek biologia pr 09:00
Szkoła "Żak" ,                        

ul. Św. Rocha 12 lok A.
1

zbiórka ok. godz. 8:10, czarny długopis i dowód osobisty, 
linijka, cyrkiel, kalkulator prosty 

16 wtorek
wiedza o 

społeczeństwie pr 
14:00

Szkoła "Żak" ,                        
ul. Św. Rocha 12 lok A.

6
zbiórka ok. godz. 13:10, czarny długopis i dowód 

osobisty,

17 środa chemia pr 09:00
Szkoła "Żak" ,                        

ul. Św. Rocha 12 lok A.
1

zbiórka ok. godz. 8:10, czarny długopis i dowód osobisty, 
linijka, cyrkiel, kalkulator prosty 

19 piątek geografia pr 09:00
Szkoła "Żak" ,                        

ul. Św. Rocha 12 lok A.
6 zbiórka ok. godz. 8:10, czarny długopis i dowód osobisty,

19 piątek historia sztuki 14:00
Szkoła "Żak" ,                        

ul. Św. Rocha 12 lok A.
1 zbiórka ok. godz. 8:10, czarny długopis i dowód osobisty,

26 piątek język rosyjski 14:00
Szkoła "Żak" ,                        

ul. Św. Rocha 12 lok A.
1

zbiórka ok. godz. 13:10, czarny długopis i dowód 
osobisty,
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