
EGZAMINY SEMESTRALNE – SZKOŁA ZAOCZNA – LO 

SESJA WIOSENNA  2019/2020 

 

1LL1 

DATA: NAUCZYCIEL: PRZEDMIOT: 
05.06.2020 piątek W. Blok  chemia (egz. ustny)** 

06.06.2020 
 sobota 

I. Lehman  j.angielski (e.pisemny)* 

A. Saładiak geografia (egz. ustny)* 

07.06.2020 
niedziela 

A. Łotowska matematyka (egz. pisemny) * 
K. Sadowski wos (egz. ustny)** 

13.06.2020 
sobota 

A. Nowak-Sokół j. polski (egz. pisemny)*** 
G.Dulska fizyka (egz. ustny)*** 

14.06.2020 
niedziela 

D. Jabłońska biologia (egz. ustny)*** 

A. Sokół język polski (egz. ustny)*** 
20.06.2020 

sobota 
W. Cybula informatyka (egz. ustny)*** 

I. Lehman  j. angielski (e. ustny)*** 
21.06.2020 
niedziela 

S. Komorowski  historia (e.ustny)*** 

A. Łotowska matematyka (egz. ustny)*** 
* Godzina rozpoczęcia egzaminu do ustalenia z nauczycielem prowadzącym 
z zachowaniem czasu potrzebnego na napisanie pracy 90 minut i odesłania 
pracy (do 20 minut) 

** Godzina rozpoczęcia egzaminu i jego forma – do ustalenia z nauczycielem 
prowadzącym, z zachowaniem czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi 
(ok. 15 minut).  
*** Godzina rozpoczęcia egzaminu i jego forma – do ustalenia z nauczycielem 
prowadzącym, z zachowaniem czasu niezbędnego do napisania pracy (90 
minut) i jej odesłania (do 20 minut) lub udzielenia odpowiedzi (ok. 15 minut) 
pod warunkiem utrzymania zdalnego nauczania po 07 czerwca 2020. W 
przypadku konieczności powrotu do nauczania tradycyjnego godziny 
egzaminów i sale zostaną ustalone w odrębnym harmonogramie. 

 

  



EGZAMINY SEMESTRALNE – SZKOŁA ZAOCZNA – LO 

SESJA WIOSENNA  2019/2020 

 

 
2LW1 

DATA: NAUCZYCIEL: PRZEDMIOT: 

06.06.2020  
sobota 

A. Łotowska  matematyka (egz.pisemny)* 
A. Nowak-Sokół j.polski (egz. pisemny)* 

07.06.2020  
niedziela 

A. Barsowska j.angielski (e.pisemny)* 

L. Bona  historia (egz. ustny)** 

13.06.2020  
sobota 

W. Cybula  Fizyka (egz. ustny)*** 

D. Jabłońska biologia (egz. ustny)*** 

14.06.2020  
niedziela 

K. Sadowski wos (egz. ustny)*** 
W. Blok  chemia (egz. ustny)*** 

19.06.2020 piątek W. Cybula informatyka (egz. ustny)*** 

20.06.2020  
sobota 

A. Łotowska  matematyka (egz. ustny)*** 

A. Saładiak  geografia (egz. ustny)*** 

21.06.2020  
niedziela 

A. Nowak-Sokół j. polski (egz. ustny)*** 
A. Barsowska j.angielski (e.ustny)*** 

* Godzina rozpoczęcia egzaminu do ustalenia z nauczycielem prowadzącym 
z zachowaniem czasu potrzebnego na napisanie pracy 90 minut i odesłania 
pracy (do 20 minut) 
** Godzina rozpoczęcia egzaminu i jego forma – do ustalenia z nauczycielem 
prowadzącym, z zachowaniem czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi 
(ok. 15 minut).  

*** Godzina rozpoczęcia egzaminu i jego forma – do ustalenia z nauczycielem 
prowadzącym, z zachowaniem czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi 
(ok. 15 minut) pod warunkiem utrzymania zdalnego nauczania po 07 czerwca 
2020. W przypadku konieczności powrotu do nauczania tradycyjnego godziny 
egzaminów i sale zostaną ustalone w odrębnym harmonogramie. 

 

 

  



EGZAMINY SEMESTRALNE – SZKOŁA ZAOCZNA – LO 

SESJA WIOSENNA  2019/2020 

 

3 LL1 

DATA: NAUCZYCIEL: PRZEDMIOT: 
06.06.2020 

 sobota 
A. Barsowska j. angielski (egz. pisemny)* 

A. Łotowska matematyka (egz. pisemny)* 

07.06.2020 
niedziela 

A. Nowak-Sokół  jęz. polski (egz. pisemny)* 

A. Łotowska matematyka (egz. ustny)** 

13.06.2020 
 sobota 

A. Nowak-Sokół jęz. polski (egz. ustny)*** 

14.06.2020 
niedziela 

A. Barsowska jęz. angielski (egz. ustny)*** 

20.06.2020 
 sobota 

K. Sadowski WOS (egz. ustny)*** 

21.06.2020 
niedziela 

D. Jabłońska biologia (egz. ustny)*** 

* Godzina rozpoczęcia egzaminu do ustalenia z nauczycielem prowadzącym 
z zachowaniem czasu potrzebnego na napisanie pracy 90 minut i odesłania 
pracy (do 20 minut) 

** Godzina rozpoczęcia egzaminu i jego forma – do ustalenia z nauczycielem 
prowadzącym, z zachowaniem czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi 
(ok. 15 minut).  

*** Godzina rozpoczęcia egzaminu i jego forma – do ustalenia z nauczycielem 
prowadzącym, z zachowaniem czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi 
(ok. 15 minut) pod warunkiem utrzymania zdalnego nauczania po 07 czerwca 
2020. W przypadku konieczności powrotu do nauczania tradycyjnego godziny 
egzaminów i sale zostaną ustalone w odrębnym harmonogramie. 

 

  



EGZAMINY SEMESTRALNE – SZKOŁA ZAOCZNA – LO 

SESJA WIOSENNA  2019/2020 

 

4LW1 

DATA: NAUCZYCIEL: PRZEDMIOT: 
06.01.2020 

 sobota 
A. Barsowska jęz. angielski (egz. pisemny)* 

A. Nowak-Sokół jęz. polski (egz. pisemny)* 

07.06.2020 
niedziela 

K. Kirszling matematyka (egz. pisemny)* 

A. Nowak-Sokół jęz. polski (egz. ustny)** 

13.06.2020 
sobota 

A. Barsowska jęz. angielski (egz. ustny)*** 

14.06.2020 
niedziela 

S. Komorowski historia (egz. ustny)*** 

20.06.2020 
sobota 

K. Kirszling matematyka (egz. ustny)*** 

* Godzina rozpoczęcia egzaminu do ustalenia z nauczycielem prowadzącym 
z zachowaniem czasu potrzebnego na napisanie pracy 90 minut i odesłania 
pracy (do 20 minut) 
 

** Godzina rozpoczęcia egzaminu i jego forma – do ustalenia z nauczycielem 
prowadzącym, z zachowaniem czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi 
(ok. 15 minut).  
 

*** Godzina rozpoczęcia egzaminu i jego forma – do ustalenia z nauczycielem 
prowadzącym, z zachowaniem czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi 
(ok. 15 minut) pod warunkiem utrzymania zdalnego nauczania po 07 czerwca 
2020. W przypadku konieczności powrotu do nauczania tradycyjnego godziny 
egzaminów i sale zostaną ustalone w odrębnym harmonogramie. 
 

 

  



EGZAMINY SEMESTRALNE – SZKOŁA ZAOCZNA – LO 

SESJA WIOSENNA  2019/2020 

 

5LL1 

DATA: NAUCZYCIEL: PRZEDMIOT: 
06.06.2020 

 sobota 
K. Kirszling  matematyka (egz. pisemny)* 

07.06.2020 
niedziela 

I. Lehman jęz. angielski (egz. pisemny)* 

A. Nowak-Sokół jęz. polski (egz. pisemny)* 

13.06.2020 
sobota 

M. Dąbal podst. przedsięb. (e.ustny)** 

I. Lehman jęz. angielski (egz. ustny)** 

20.06.2020 
sobota 

D. Jabłońska biologia (egz. ustny)** 

A. Nowak-Sokół jęz. polski (egz. ustny)*** 

21.06.2020 
niedziela 

K. Kirszling matematyka (egz. ustny)** 

K. Sadowski WOS (egz. ustny)** 

* Godzina rozpoczęcia egzaminu do ustalenia z nauczycielem prowadzącym 
z zachowaniem czasu potrzebnego na napisanie pracy 90 minut i odesłania 
pracy (do 20 minut) 
 
** Godzina rozpoczęcia egzaminu i jego forma – do ustalenia z nauczycielem 
prowadzącym, z zachowaniem czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi 
(ok. 15 minut) pod warunkiem utrzymania zdalnego nauczania po 07 czerwca 
2020. W przypadku konieczności powrotu do nauczania tradycyjnego godziny 
egzaminów i sale zostaną ustalone w odrębnym harmonogramie. 
 

 


