
Egzamin pisemny klasa 2  

1. O wyznaczonej zaplanowanej godzinie egzaminu słuchacze odbierają emaile ze szkoły lub 

materiały zamieszczone w komunikatorze Microsoft Teams. 

2. Słuchacz rozwiązuje zadania, polecenia i przekazuje prace zwrotnie na adres email szkoły 

m.tyminska@wmzdz.pl  lub za pomocą komunikatora Microsoft Teams w terminie do końca 

następnego dnia. 

3. Jeżeli nie możesz odebrać zadań egzaminacyjnych lub dostarczyć pracy w tej formie musisz 

dostarczyć ją w wyznaczonym w harmonogramie terminie. 

Harmonogram egzaminów 2 LO.  

przedmiot Egzamin pisemny  
w formie 
elektronicznej 

Godz. 
rozpoczęcia 

Zwrot 
odpowiedzi 
elektronicznie 

Odbiór 
osobisty w 
szkole 

Zwrot osobisty 
do szkoły  

j. polski 13.06.2020 11.20 sobota sobota  
09:00-11:00 

poniedziałek 
08:00-16:00 matematyka 13.06.2020 13.00 sobota 

j. angielski 20.06.2020 10:30 sobota 

      

      
 

W przypadku problemów z pobraniem zadań proszę dzwonić pod numer 537770925 lub 896257544 

 

 

Egzamin ustny klasa 2   

 1. O wyznaczonej zaplanowanej godzinie egzaminu słuchacze logują się w komunikatorze Microsoft 

Teams, bądź są dostępni pod telefonem komórkowym 

Harmonogram egzaminów 2 LO 

przedmiot Egzamin ustny  
w formie 
wideorozmowy  

Godz. 
rozpoczęcia 

geografia 19.06.2020 16:00 

matematyka 19.06.2020 17:40 

historia i społeczeństwo 20.06.2020 14:40 

język polski  20.06.2020 08:00 

język angielski 20.06.2020 12:10 
 

 

  

mailto:m.tyminska@wmzdz.pl


Egzamin pisemny klasa 1 

1. O wyznaczonej zaplanowanej godzinie egzaminu słuchacze odbierają emaile ze szkoły lub 

materiały zamieszczone w komunikatorze Microsoft Teams. 

2. Słuchacz rozwiązuje zadania, polecenia i przekazuje prace zwrotnie na adres email szkoły 

m.tyminska@wmzdz.pl  lub za pomocą komunikatora Microsoft Teams w terminie do końca 

następnego dnia. 

3. Jeżeli nie możesz odebrać zadań egzaminacyjnych lub dostarczyć pracy w tej formie musisz 

dostarczyć ją w wyznaczonym w harmonogramie terminie. 

Harmonogram egzaminów 1 LO.  

przedmiot Egzamin pisemny  
w formie 
elektronicznej 

Godz. 
rozpoczęcia 

Zwrot 
odpowiedzi 
elektronicznie 

Odbiór 
osobisty w 
szkole 

Zwrot osobisty 
do szkoły  

matematyka 06.06.2020 14:40 sobota sobota  
09:00-11:00 

poniedziałek 
08:00-16:00 j. polski 13.06.2020 08.50 sobota 

j. angielski 20.06.2020 08.00 sobota 

      

      
 

W przypadku problemów z pobraniem zadań proszę dzwonić pod numer 537770925 lub 896257544 

 

 

Egzamin ustny klasa 1 

 1. O wyznaczonej zaplanowanej godzinie egzaminu słuchacze logują się w komunikatorze Microsoft 

Teams, bądź są dostępni pod telefonem komórkowym 

Harmonogram egzaminów 1 LO 

przedmiot Egzamin ustny  
w formie 
wideorozmowy  

Godz. 
rozpoczęcia 

biologia 06.06.2020 12:10 

chemia 06.06.2020 13:50 

matematyka 13.06.2020 13:50 

historia  19.06.2020 16:00 

wiedza o społeczeństwie  19.06.2020 16:50 

geografia 19.06.2020 18:30 

język angielski 20.06.2020 09:40 

język polski 20.06.2020 10:30 
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