
 

EGZAMINY PISEMNE  

W GIMNAZJUM I W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

4 CZERWCA (wtorek) 
 

 15.00-16.30 16.30-18.00 18.00-19.30 

SP I 

 

Język polski    BR 

sala 25 

Matematyka  MR 

sala 26 

Język angielski  KW 

sala 18 

SP II 

 

Język angielski  JJ 

sala 15 

Język polski EK 

sala 15 

Matematyka  DB 

sala 23 

SP III a 

 

Matematyka  MR 

Sala 26 

Język angielski TŁ 

sala 25 

Język polski   KKL 

sala 24 

SP III b Język angielski  KW 

sala 18 

Język  polski  BR 

sala 16 
Matematyka  MR 

sala  25 

SP IV  

 

Język polski    BR 

sala 16 

Język angielski  KW 

sala 18 

Matematyka  MR 

sala 26 

G5 

 

Matematyka  JM 

sala 23 

Język angielski  KS 

sala 24 

 

Język polski EK 

Sala 15 

G6 

 

Język angielski  KS 

Sala 24 

 

Matematyka  JM 

sala 23 

Język polski    BR 

sala 16 

 

 

 



TERMINARZ EGZAMINÓW USTNYCH                                                               

W GIMNAZJUM I W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

 

 
 5.06 

środa 
 

6.06 

czwartek 

 

11.06 

wtorek 
 

12.06 

środa 
 

13.06 

czwartek 
 

 

SP I  fizyka                s. 26 

informatyka       s.13 

godz.15.00   

 

wos                      s.26 

chemia                s.26 

godz.16.00 

j.polski              s.15 

j.angielski         s.18 

godz.16.00 

matematyka      s.23 

geografia          s.24 

godz.16.00 

historia          s.25 

biologia         s.29 

godz.16.00 

        

SP II  

 

 j.polski              s.25 

geografia             s.24 

godz.15.00 

 

matematyka         s.25 

wos                      s.26 

godz.16.30 

j.angielski        s.29 

biologia            s. 29 

godz.15.00 

fizyka                s.26       

informatyka       s.13       

godz.15.00 

historia         s.25 

chemia          s.26 

godz.16.00 

 

SP   

III a  

j.angielski          s.18 

informatyka        s.13 

godz.15.00 

 

chemia                 s.26  

wos                      s.26 

godz.16.30 

biologia            s.29 

geografia          s.24 

godz.15.00 

historia             s.16 

j.polski             s.16 

godz.15.00 

matematyka   s.23  

fizyka           s.26 

godz. 15.00 

 

SP 

III b 

 

wos                     s.16 

godz.15.00 

 

geografia              s.24 

informatyka          s.13 

chemia  

godz.15.00 

j.polski              s.15 

biologia             s.15 

godz.15.00 

matematyka        s.23 

j.angielski           s.23 

godz.15.00 

fizyka          s.26 

historia        s.16 

godz.15.00 

 

SP 

IV 

 

j.polski                s.15 

matematyka        s.15 

godz.15.00 

wos                       s.16 

biologia                s.18 

godz.15.00 

j.angielski           s.18 

chemia                s.26 

godz.15.00 

fizyka                 s.26 

informatyka        s.13       

godz.15.00 

geografia     s.24 

historia        s.16 

godz.15.00 

 

 



 

G5 

j.polski              s.15 

geografia           s.24 

godz.15.00 

j.angielski            s.18 

informatyka         s.13      

godz. 16.00 

 

fizyka               s.16 

chemia             s.26 

godz. 16.00 

historia                           

wos                      s.16 

godz.16.30 

 

matematyka   s.23 

biologia         s.29  

godz.16.00 

 

  

G6 

wos                  s.16 

informatyka      s.13 

godz.16.00 

j.angielski            s.18 

biologia               s.18 

godz.15.00 

fizyka               s.16 

historia             s.16 

godz.15.00 

j.polski               s15. 

geografia            s.24 

godz.15.00 

matematyka   s.23 

chemia           s.26 

godz.16.30 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


