
SALE I PLAN WEJŚĆ NA EGZAMINY MATURALNE W ZSEiL 

4 maja 2021 (wtorek) – język polski p. podstawowy 

Wejście główne do szkoły: 

4D Sala gimnastyczna 1 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną 

8.20 

4I Sala gimnastyczna 1 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną 

8.30 

4B klub Wejście i wyjście bezpośrednio do klubu 8.30 

 

Wejście boczne do szkoły od strony metra: 

4F 201, 104,101 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na I i II piętro 

8.20 

4C 204,208,212 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.30 

 

Wejście boczne do szkoły od strony parkingu: 

4J 216, 240 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.20 

4A 221 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.30 

 

Wejście na salę gimnastyczną przez boisko szkolne: 

4E Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną. Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.20 

4H Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.30 

 

Uczniowie indywidualni do sal numer 130, 151 i 155 wchodzą i wychodzą wejściem od strony 

parkingu o godzinie 8.30 

Uczniowie piszący maturę na komputerze wchodzą do sali 257 głównym wejściem o godzinie 8.40 

 

 

 

 



5 maja 2021 (środa) – matematyka p. podstawowy 

Wejście główne do szkoły: 

4D Sala gimnastyczna 1 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną 

8.20 

4I Sala gimnastyczna 1 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną 

8.30 

4B klub Wejście i wyjście bezpośrednio do klubu 8.30 

 

Wejście boczne do szkoły od strony metra: 

4F 201, 104,101 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na I i II piętro 

8.20 

4C 204,208,212 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.30 

 

Wejście boczne do szkoły od strony parkingu: 

4J 216, 240 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.20 

4A 221 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.30 

 

Wejście na salę gimnastyczną przez boisko szkolne: 

4E Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną. Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.20 

4H Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.30 

 

Uczniowie indywidualni do sal numer 130, 151 i 155 wchodzą i wychodzą wejściem od strony 

parkingu o godzinie 8.30 

 

 

 

 

 

 

 



6 maja 2021 (czwartek) – język angielski p.podstawowy 

Wejście główne do szkoły: 

4D 308,310,312 Wejście i wyjście bezpośrednio na III 
piętro środkową klatką schodową 

8.20 

4B klub Wejście i wyjście bezpośrednio do klubu 8.30 

 

Wejście boczne do szkoły od strony metra: 

4F 201, 104,101 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na I i II piętro 

8.20 

4C 204,208,212 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.30 

4I 304, 306 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na III piętro 

8.40 

 

Wejście boczne do szkoły od strony parkingu: 

4J 216, 240 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.20 

4A 221 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.30 

 

Wejście na salę gimnastyczną przez boisko szkolne: 

4E Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną. Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.20 

4H Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.30 

 

Uczniowie indywidualni do sal numer 130, 151 i 155 wchodzą i wychodzą wejściem od strony 

parkingu o godzinie 8.30 

Uczniowie piszący maturę na komputerze wchodzą do sali 257 głównym wejściem o godzinie 8.40 

 

 

 

 

 

 



7 maja 2021 (piątek) – język angielski p.rozszerzony 

Wejście główne do szkoły: 

4D 101,104 Wejście i wyjście bezpośrednio na III 
piętro środkową klatką schodową 

8.20 

4B 221 Wejście i wyjście bezpośrednio na II 
piętro 

8.30 

 

Wejście boczne do szkoły od strony metra: 

4F 140,240 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na I i II piętro 

8.20 

4C 204,208,212 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.30 

 

Wejście boczne do szkoły od strony parkingu: 

4J 216 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.20 

4H klub Wejście i wyjście bezpośrednio do klubu 8.30 

 

Wejście na salę gimnastyczną przez boisko szkolne: 

4E Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną. Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.20 

4A Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.30 

4I Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną. Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.40 

 

Uczniowie indywidualni do sal numer 130, 151 i 155 wchodzą i wychodzą wejściem od strony 

parkingu o godzinie 8.30 

Uczniowie piszący maturę na komputerze wchodzą do sali 257 głównym wejściem o godzinie 8.40 

 

 

 

 

 



11 maja 2021 (wtorek) – matematyka p. rozszerzony 

Wejście główne do szkoły: 

4A Sala gimnastyczna 1 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną 

8.20 

4C Sala gimnastyczna 1 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną 

8.30 

4D Sala gimnastyczna 1 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną 

8.40 

 

Wejście boczne do szkoły od strony metra: 

4E 216 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.20 

4E 212 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.25 

4B 221 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na II piętro 

8.30 

 

Wejście na salę gimnastyczną przez boisko szkolne: 

4F Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną. Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.20 

4H Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.30 

4I Sala gimnastyczna 2 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną Nie będzie możliwości 
przejścia na salę z budynku szkoły. 

8.40 

 

Uczniowie indywidualni do sal numer, 151 i 155 wchodzą i wychodzą wejściem głównym o godzinie 

8.30 

18 maja 2021 (wtorek) – fizyka p. rozszerzony 

Wejście główne do szkoły: 

4A, 4B Sala gimnastyczna 1 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną 

8.20 

4C, 4D, 4E, 4F Sala gimnastyczna 1 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną 

8.30 

4H, 4I Sala gimnastyczna 1 Wejście i wyjście bezpośrednio na salę 
gimnastyczną 

8.40 

 

Uczeń indywidualny do sali numer 201 wchodzi i wychodzi wejściem głównym o godzinie 8.30 



19 maja 2021 (środa) – informatyka p. rozszerzony 

Wejście główne do szkoły: 

4C 121  Wejście i wyjście środkową klatką 
schodową na I piętro. 

8.30 

4D, 4I 120 Wejście i wyjście środkową klatką 
schodową na I piętro. 

8.30 

 

Wejście boczne do szkoły od strony metra: 

4D 113 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na I piętro 

8.30 

4D 117 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na I piętro 

8.30 

4E 108 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na I piętro 

8.40 

4E 112 Wejście i wyjście najbliższą klatką 
schodową   na I piętro 

8.40 

 

Wejście boczne do szkoły od strony parkingu: 

4F 139 Wejście najbliższą klatką schodową   na I 
piętro. Wyjście wyjściem głównym. 

8.30 

4F 128 Wejście najbliższą klatką schodową   na I 
piętro. Wyjście wyjściem głównym.  

8.40 

4F 257 Wejście najbliższą klatką schodową   na II 
piętro. Wyjście wyjściem głównym.  

8.30 

 

Uczniowie indywidualni do sal numer 228 i 124 wchodzą i wychodzą wejściem głównym o godzinie 

8.30 


