
08.06.2020 godzina 9.00 ,  j. polski poziom podstawowy , 09.06.2020 matematyka 

poziom podstawowy godzina 9.00 

Wejście przy windzie i najbliższa klatka schodowa 

II piętro 

8.00- sala 40 

8.05- sala 31- ustawienie się w kierunku sali 30  

8.15 sala 32  

I piętro 

8.25 – sala 19 – ustawienie się w kierunku sali 18 

8.35 – sala 20- ustawienie w kierunku sali 21 

Wejście od strony gabinetu pielęgniarki i najbliższa klatka schodowa 

II piętro 

8.00 Sala 36- ustawienie się w kierunku sali 35 

8.15- sala 37 – ustawienie w kierunku klatki schodowej 

I piętro  

8.25- sala 24- ustawienie się w kierunku Sali 22 

Parter  

8.35- sala 7 

Sala 25 – godzina 8.30 Wejście przez halę sportową  i ustawienie się wzdłuż 

łącznika  

O8.06.2020- j .polski rozszerzenie 

13.30 – sala 7- wejście od strony gabinetu pielęgniarki 

13.30- sala 25 (stara sala gimnastyczna)- wejście przez halę i najbliższą klatkę 

schodową 

13.30- sala 31- wejście przy windzie i najbliższa  klatka schodowa 

10.06.2020 j. angielski podstawa 

Wejście przy windzie i najbliższa klatka schodowa 

II piętro 

8.00- sala 40 

8.05- sala 31- ustawienie się w kierunku sali 30  

8.15 sala 32  

I piętro 

8.25 – sala 19 – ustawienie się w kierunku sali 18 

8.35 – sala 20- ustawienie w kierunku sali 21 



Wejście od strony gabinetu pielęgniarki i najbliższa klatka schodowa 

II piętro 

8.00 Sala 36- ustawienie się w kierunku sali 35 

8.10- sala 37 – ustawienie w kierunku klatki schodowej 

I piętro  

8.20- sala 22- ustawienie się w kierunku Sali 21 

8.30- sala 24 

Parter  

8.35- sala 7 

j. angielski poziom rozszerzony 

Wejście przy windzie i najbliższa klatka schodowa 

II piętro 

13.00- sala 40 

13.05- sala 31- ustawienie się w kierunku sali 30  

13.15 sala 32  

I piętro 

13.25 – sala 20 – ustawienie się w kierunku sali 18 

Wejście od strony gabinetu pielęgniarki i najbliższa klatka schodowa 

II piętro 

13.00 Sala 36- ustawienie się w kierunku sali 35 

13.10- sala 37 – ustawienie w kierunku klatki schodowej 

I piętro  

13.20- sala 24 

Parter  

13.30- sala 7 

 

 

 

 

 


