
ZASADY WCHODZENIA/WYCHODZENIA DO BUDYNKU 

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH WE WŁOCŁAWKU 

NA EGZAMIN MATURALNY 2022 

 

 Zdający powinni przybyć na każdy egzamin punktualnie o wyznaczonej w poniższej tabelce godzinie i wejść 

do szkoły wyznaczonym wejściem oraz muszą stosować obowiązujące zasady bezpieczeństwa przekazane 

w wytycznych. 

 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 

maskotek.  

 

04.05.2022 – język polski (PP) 

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9.00 

Sala egzaminacyjna Godzina  Wejście 

Sala przydzielona na 

pozostawienie osobistych 

rzeczy 

s. gimnastyczna 8.20 
od boiska przy sali 

gimnastycznej 
s.036 i s.034 

świetlica 8.20 główne czytelnia 

s.206 8.30 główne s.205 

s.104 8.30 główne s.105 

s.103 8.30 główne s.105 

s.109 8.30 główne s.108 

s.110 8.30 główne s.108 

s.111 8.30 główne s.108 

s.112 8.30 główne s.108 

 

 

05.05.2022 – matematyka (PP)                                                

 godzina rozpoczęcia egzaminu – 9.00 

Sala egzaminacyjna Godzina  Wejście 

Sala przydzielona na 

pozostawienie osobistych 

rzeczy 

s. gimnastyczna 8.20 
od boiska przy sali 

gimnastycznej 
s.036 i s.034 

świetlica 8.20 główne czytelnia 

s.206 8.20 główne s.205 

s.105 8.20 główne s. 31 

s.104 8.20 główne s.31 

s.103 8.20 główne s.31 

s.109 8.20 główne s.108 

s.110 8.20 główne s.108 

s.111 8.20 główne s.108 

s.112 8.20 główne s.108 

 

06.05.2022 – język angielski (PP)                                        

 godzina rozpoczęcia egzaminu – 9.00 

Sala egzaminacyjna 
Godzina wejścia 

do szkoły 
Wejście 

Sala przydzielona na 

pozostawienie osobistych 

rzeczy 

świetlica 8.20 główne czytelnia 

s.206 8.30 główne s.204 

s.112 8.20 główne s.108 

s.110 8.20 główne s.108 

s.105 8.20 główne s.108 

s.103 8.20 główne s.109 

s.31 8.20 główne s.035 

s.33 8.20 główne s.035 

s.111 8.20 główne s.109 

s.109 8.20 główne s.109 



s.32 8.20 główne s.035 

 

06.05.2022 – język rosyjski (PP)                                        

 godzina rozpoczęcia egzaminu – 14.00 

Sala egzaminacyjna 
Godzina wejścia 

do szkoły 
Wejście 

Sala przydzielona na 

pozostawienie osobistych 

rzeczy 

świetlica 8.20 główne czytelnia 

 

 

09.05.2022 – j.angielski (PR)                                                

 godzina rozpoczęcia egzaminu – 9.00 

Sala egzaminacyjna 
Godzina wejścia 

do szkoły 
Wejście 

Sala przydzielona na 

pozostawienie osobistych 

rzeczy 

świetlica 8.20 główne czytelnia 

s.206 8.20 główne s.205 

s.105 8.20 główne s.103 

s.104 8.20 główne s.103 

s.112 8.20 główne s.103 

 

11.05.2022 – matematyka (PR)                                                 

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9.00 

Sala egzaminacyjna 
Godzina wejścia 

do szkoły 
Wejście 

Sala przydzielona na 

pozostawienie osobistych 

rzeczy 

s.gimnastyczna 8.20 
od boiska przy sali 

gimnastycznej 
s.035 

18.05.2022 – geografia (PR)                                                 

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9.00 

Sala egzaminacyjna 
Godzina wejścia 

do szkoły 
Wejście 

Sala przydzielona na 

pozostawienie osobistych 

rzeczy 

s.gimnastyczna 8.20 
od boiska przy sali 

gimnastycznej 
s.0,35 

świetlica  8.20 główne czytelnia 

s.105 8.20 główne s.103 

s.104 8.20 główne s.103 

 

W pozostałych dniach egzaminy będą odbywały się w świetlicy, na egzamin należy przyjść o godzinie 8.30 i wejść 

głównym wejściem do budynku szkoły. Osobiste rzeczy w sytuacji koniecznej można zostawić w czytelni. 

Dotyczy to egzaminów: 

 10.05.2022 r. j. polski (pr) 

 12.05.2022 r. biologia (pr) 

 16.05.2022 r. chemia (pr) 

 17.05.2022 r. historia (pr) 

 19.05.2022 r. fizyka (pr) 


