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Harmonogram oraz ważne informacje  

dla przystępujących do egzaminu maturalnego w roku 2020 
w Technikum Nr 19 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi 

 
 

Data 

Godzina 

Przedmiot/ 

Poziom/ 

Czas 

trwania 

Miejsce 

egzaminu 
Zdający /klasa Uwagi organizacyjne 

8 czerwca 2020 r. 

(poniedziałek) 

9:00 

 

Język polski 

Podstawowy 

 170 min. 

 

Aula 

(budynek 

główny szkoły) 

 

50 

Uczniowie z klas 

4TF - 20, 4Ti - 14,  

4TL - 10, 4TWw - 6 

z nazwiskami do 

litery „M..” 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

170 min. 

Duża sala 

gimnastyczna 

(budynek B) 

25 

Uczniowie z klas 

4TF - 7, 4Ti - 10, 

4TL - 7, 4TWw - 1 

z nazwiskami od 

litery „N...” 

Wchodzimy do sali gimnastycznej 

z dziedzińca, nie przechodzimy 

przez budynek główny szkoły. 

170 min. 

Mała sala 

gimnastyczna 

(budynek 

główny szkoły)  

23 

Wszyscy uczniowie  

z klasy 4Twe - 23 

Wchodzimy wejściem głównym 

od strony ul. Żeromskiego. 

170 min. 

Sala Nr 203 

- 2 piętro 

 

10 

Uczniowie z klasy 

4TSA - 8  

i absolwenci  

z lat ubiegłych - 2 

z nazwiskami do 

liter „Kon...” 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na drugie piętro. 

170 min. 

Sala Nr 103 

- 1 piętro 

 

11 

Uczniowie z klasy 

4TSA - 7  

i absolwenci z lat 

ubiegłych - 3 

z nazwiskami od 

liter „Kor…” 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na pierwsze piętro. 

170 min. 

Sala Nr 17 

- parter 

5 

Przy komputerze 

4Ti - 3; 4TL - 1; 

ABS - 1 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na parter. 

8 czerwca 2020 r. 

(poniedziałek) 

14:00 

Język polski 

Rozszerzony 

 

180 min. 

Aula 

(budynek 

główny szkoły) 

 

26+8 

Wszyscy, którzy 

zadeklarowali 

4TF - 11, 4Ti - 1,  

4TL - 4, 4TWe - 6, 

4TWw - 1, ABS - 3, 

LO - 8 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 
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Data 

Godzina 

Przedmiot/ 

Poziom/ 

Czas 

trwania 

Miejsce 

egzaminu 
Zdający /klasa Uwagi organizacyjne 

9 czerwca 2020 r. 

(wtorek) 

9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka 

Podstawowy 

 

170 min. Aula 

(budynek 

główny szkoły) 

 

50 

Uczniowie z klas 

4TF - 20, 4Ti – 14, 

4TL - 10, 4TWw - 6 

z nazwiskami  

do liter „Mak…” 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

170 min. Duża sala 

gimnastyczna 

(budynek B) 

29 

Uczniowie z klas 

4TF - 7, 4Ti – 13, 

4TL - 8, 4TWw - 1 

z nazwiskami  

od liter „Mał...” 

Wchodzimy do sali gimnastycznej 

z dziedzińca, nie przechodzimy 

przez budynek główny szkoły. 

170 min. Mała sala 

gimnastyczna 

(budynek 

główny szkoły)  

23 

Wszyscy uczniowie  

z klasy 4TWe- 23 

Wchodzimy wejściem głównym 

od strony ul. Żeromskiego. 

170 min. 

Sala Nr 203 

- 2 piętro 

 

10 

Uczniowie z klasy 

4TSA- 10 

z nazwiskami  

do liter „Mal...” 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na drugie piętro. 

170 min. 

Sala Nr 103 

- 1 piętro 

 

5 

Uczniowie z klasy 

4TSA- 5 

z nazwiskami  

od liter „Mr…” 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na pierwsze piętro. 

170 min. 

 

Aula nr 2 

(budynek C  

II piętro) 

22 

Wszyscy absolwenci 

z lat ubiegłych  

ABS T – 18 + 4 

Wchodzimy od dziedzińca (aula 

nad salą do tenisa stołowego). 

10 czerwca 2020 r. 

(środa) 

9:00 

 

Język 

angielski 

Podstawowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 min. Aula 

(budynek 

główny szkoły) 

 

50 

Uczniowie z klas 

4TF - 20, 4Ti - 14, 

4TL - 10, 4TWw - 6 

z nazwiskami  

do litery „Mik...” 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

120 min. Duża sala 

gimnastyczna 

(budynek B) 

26 

Uczniowie z klas 

4TF - 7, 4Ti - 12, 

4TL - 6, 4TWw - 1  

z nazwiskami  

od litery „Nap...”  

Wchodzimy do sali gimnastycznej 

z dziedzińca, nie przechodzimy 

przez budynek główny szkoły. 

120 min. 

 

Mała sala 

gimnastyczna 

(budynek 

główny szkoły)  

23 

Wszyscy uczniowie  

z klasy 4Twe - 23 

Wchodzimy wejściem głównym 

od strony ul. Żeromskiego. 

120 min. 

 

Sala Nr 203 

- 2 piętro 

 

10 

Uczniowie z klasy 

4TSA - 9  

i absolwent z lat 

ubiegłych - 1 

z nazwiskami do 

liter „Kub...” 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na drugie piętro. 

120 min. 

 

Sala Nr 103 

- 1 piętro 

 

8 

Uczniowie z klasy 

4TSA - 6 

i absolwenci z lat 

ubiegłych - 2 

z nazwiskami od 

liter „Mal…” 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na pierwsze piętro. 

120 min. 

Sala Nr 17 

- parter 

1 

Przy komputerze 

4Ti - 1 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na parter. 
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Data 

Godzina 

Przedmiot/ 

Poziom/ 

Czas 

trwania 

Miejsce 

egzaminu 
Zdający /klasa Uwagi organizacyjne 

10 czerwca 2020 r. 

(środa) 

14:00 

Język angielski 

Rozszerzony 

 

150 min. Aula 

(budynek 

główny szkoły) 

 

40 

Uczniowie z klas 

4TF - 17, 4Ti - 13, 

4TL - 7, 4TWw - 3 

z nazwiskami do 

litery „Mak..” 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

 Duża sala 

gimnastyczna 

(budynek B) 

22 

Uczniowie z klas 

4TF - 5, 4Ti - 12, 

4TL - 5 

z nazwiskami od 

litery „Mar...” 

Wchodzimy do sali gimnastycznej 

z dziedzińca, nie przechodzimy 

przez budynek główny szkoły. 

150 min. Mała sala 

gimnastyczna 

(budynek 

główny szkoły)  

22 

Uczniowie z klasy 

4TWe- 22 

Wchodzimy wejściem głównym 

od strony ul. Żeromskiego. 

150 min. Sala Nr 203 

- 2 piętro 

 

10 

Uczniowie z klasy 

4TSA - 6  

i absolwenci z lat 

ubiegłych - 4 

z nazwiskami do 

liter „Mal...” 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na drugie piętro. 

150 min. Sala Nr 103 

- 1 piętro 

 

4 

Uczniowie z klasy 

4TSA - 3  

i absolwent z lat 

ubiegłych - 1 

z nazwiskami od 

liter „Mr…” 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na pierwsze piętro. 

170 min. 

Sala Nr 17 

- parter 

1  

Przy komputerze 

4Ti - 1; 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na parter. 

15 czerwca 2020 r. 

(poniedziałek) 

9:00 

Matematyka 

Rozszerzony 

 

180 min. 

. 

Aula 

(budynek 

główny szkoły) 

29 + 8 

Uczniowie z klas: 

4TF - 2, 4Ti - 18, 

4TSA - 7, 4TWw - 2, 

LO - 8 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

15 czerwca 2020 r. 

(poniedziałek) 

14:00 

Filozofia 180 min. 

 

Sala nr 223 

- 2 piętro 

 

2 

Uczniowie z klas: 

4TF - 1, 4TL - 1 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

16 czerwca 2020 r. 

(wtorek) 

9:00 

Biologia 

Rozszerzony  

 

180 min. Aula 

(budynek 

główny szkoły) 

27+9 

Uczniowie z klas: 

4TSA - 1, 4TWe - 22,  

ABS T - 4, 

LO - 9 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

Biologia 

Rozszerzony  

180 min. Sala nr 17 

- parter 

1  

Przy komputerze 

uczeń z 

dostosowaniami 

4Ti - 1 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na parter. 

16 czerwca 2020 r. 

(wtorek) 

14:00 

Wiedza  

o 

społeczeństwie 

Rozszerzony 

180 min. Sala nr 223 

- 2 piętro 

 

3+4 

Uczniowie z klas: 

4TWe - 1, 4TWw - 1, 

 ABS T - 1, 

LO - 4 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

180 min. Sala nr 17 

- parter 

1 

Przy komputerze 

ABS - 1 

Wchodzimy wejściem bocznym 

„przy sklepiku” bezpośrednio na 

klatkę schodową i kierujemy się 

na parter. 
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Data 

Godzina 

Przedmiot/ 

Poziom/ 

Czas 

trwania 
Miejsce 

egzaminu 
Zdający /klasa Uwagi organizacyjne 

17 czerwca 2020 r. 

(środa) 

9:00 

Chemia 

Rozszerzony 

 

180 min. Mała sala 

gimnastyczna 

(budynek 

główny szkoły) 

12+1 

Uczniowie z klas: 

4TSA - 3, 4TWe - 8,  

ABS T - 1, 

LO - 1 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

17 czerwca 2020 r. 

(środa) 

14:00 

Informatyka 

Rozszerzony  

 

60 + 150 

min. 

Sala nr 4 

- parter 

3+4 

Uczniowie z klas: 

4Ti - 3, 

LO - 4 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

18 czerwca 2020 r. 

(czwartek) 

9:00 

Język 

niemiecki 

Podstawowy 

 

120 min. Sala nr 223 

- 2 piętro 

 

2+4 

Uczniowie z klas: 

4TL - 2, 

LO - 4 

 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

18 czerwca 2020 r. 

(czwartek) 

14:00 

Język 

niemiecki 

Rozszerzony 

150 min. Sala nr 223 

- 2 piętro 

 

2+2 

Uczniowie z klas: 

4TL - 2, 

LO - 2 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

19 czerwca 2020 r. 

(piątek) 

9:00 

Geografia 

Rozszerzony  

 

180 min. Mała sala 

gimnastyczna 

(budynek 

główny szkoły) 

13+7 

Wszyscy, którzy 

zadeklarowali 

4TF - 1, 4TL - 9, 

4TSA - 3, 

LO - 7 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

19 czerwca 2020 r. 

(piątek) 

14:00 

Historia sztuki 

Rozszerzony 

180 min. Sala nr 223 

- 2 piętro 

 

1 

Uczniowie z klas: 

4TF - 1 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

24 czerwca 2020 r. 

(środa) 

9:00 

Fizyka  

Rozszerzony  

 

180 min. Mała sala 

gimnastyczna 

(budynek 

główny szkoły) 

19 

Uczniowie z klas: 

4TF - 5, 4Ti - 13, 

4TSA - 1 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

24 czerwca 2020 r. 

(środa) 

14:00 

Historia 

Rozszerzony  

180 min. 

 

Sala nr 223 

- 2 piętro 

 

2 

Uczniowie z klas: 

4TWe - 1, 4TWw -1, 

 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

26 czerwca 2020 r. 

(piątek) 

9:00 

Język rosyjski 

Podstawowy 

 

„Stara 

formuła” 

120 min. 

Sala nr 223 

- 2 piętro 

 

1 

OKE - 1 (SF) 

 

Wchodzimy do budynku D  

z dziedzińca na I piętro 

29 czerwca 2020 r. 

(poniedziałek) 

14:00 

Historia 

muzyki 

Rozszerzony  

180 min. 

 

Sala nr 223 

- 2 piętro 

 

Uczniowie z klas: 

1 

4Ti - 1 

 

Wchodzimy wejściem od strony 

dziedzińca. 

 

 

1. Wszyscy przystępujący zobowiązani są stawić się w dniu egzaminu z dowodem osobistym  

lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość przed wyznaczonymi salami: 

- o 8:15, gdy egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 

 

lub 13:15, gdy egzamin rozpoczyna się o godz. 14:00. 

 

2. Do egzaminu może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną.  

3. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

4. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, notatek, maskotek czy telefonów 

komórkowych. W szkole nie ma możliwości przechowania tych rzeczy.  
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5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora 

itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

6. Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę z wodą.  

7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, winny w czasie przerwy opuścić budynek 

szkoły i mogą oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego egzaminu na dziedzińcu szkolnym z zachowaniem 

zaleconych odległości – co najmniej 1,5 m i rygoru sanitarnego.  

8. Jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą, dla osób przystępujących do dwóch egzaminów jednego dnia, 

przy zachowaniu odpowiednich odstępów, w przerwie między egzaminami, udostępnione zostaną sale 

na spożycie przyniesionych przez siebie produktów  lub poczekanie do rozpoczęcia popołudniowej sesji 

egzaminacyjnej: sala 36, 40, 42, 43, 112, 115, 116, 120.  

9. Dla zdających, którzy przyniosą rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. będzie 

udostępniona szatnia, w której będą przygotowane przezroczyste foliowe worki (tak aby 

sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje 

rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika. 

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp  

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.  

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć 

usta i nos, kiedy:  

a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

b. wychodzi do toalety 

c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

13. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po 

zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym.  

14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 

przyłbicę.  

15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi 

egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to 

konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.  

16. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić ten fakt 

dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 roku.  

17. W czasie trwania egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego 

egzemplarza np. słownika, dokumentacji technicznej należy koniecznie użyć płynu dezynfekującego 

ustawionego obok tych materiałów.  

18. Oczekując na wejście do szkoły oraz do sali egzaminacyjnej, jak również po zakończeniu 

egzaminu należy unikać tworzenia się grup, zachowywać bezpieczną odległość i przestrzegać 

rygorów sanitarnych.  

19. Swoją obecność na egzaminie zdający potwierdza podpisem na liście wyłącznie własnym długopisem.  

20. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej 

na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. 

21. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, zdający nawet jeśli zakończyli pracę, muszą 

pozostać na sali do zakończenia egzaminu. 

22. Przystępując do egzaminu, każdy zdający obowiązkowo winien mieć przy sobie: 

- dokument tożsamości ze zdjęciem, 

- długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, 

- przybory pomocnicze zgodne z komunikatem Dyrektora CKE: 
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Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze 

biologia, chemia, fizyka - linijka* 

- kalkulator prosty** 

geografia - linijka* 

- kalkulator prosty** 

- lupa 

historia, historia sztuki - lupa 

matematyka - linijka* 

- cyrkiel 

- kalkulator prosty** 

wiedza o społeczeństwie - kalkulator prosty** 

 

*) linijka – mały liniał rysunkowy, prosty przyrząd kreślarski o kształcie prostokąta i przekroju 

trapezu. Najczęściej z naniesioną podziałką mianowaną, jednostronną. Używana do kreślenia linii 

prostych. Ekierka czy kątomierz nie są przyborami liniowymi. 

**) kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, 

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków 

kwadratowych z liczb. 

 

 


