
EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI  
 

W dniu 19.05.2023 /piątek/ od godz. 14:30 – 16:00 zdający 

egzamin maturalny z informatyki ma możliwość sprawdzenia, 

poprawności działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin 

oraz wybranego przez siebie oprogramowania. 

Sprawdzenie odbywa się w obecności p. prof. A. Nowickiego. 

 

Zastępstwa 19.05.2023 (piątek) aktualizacja 

 

wyłączone sale na egzaminy: 112, 113, 114, 115, 116 

od godz. 13:35 wyłączone sale: 207,208 
 

Za p. prof. S. Giedziun 

 

l.2 (kl.3C) – p. prof. A. Nowicki  

l.3 (kl.2C) – grupa zwolniona 

l.5 (kl.1E) – p. prof. P. Wełnitz  

l.6 (kl.1E) – p. prof. P. Wełnitz  

l.7 (kl.1E) – grupa zwolniona 

l.8-l.10 (kl.1E) – grupa zwolniona 

 

Za p. prof. A. Boguta 

 

l.2 (kl.1D) – p. prof. J. Justkowiak  

 

Za p. prof. B. Kryczka 

 

l.5 (kl.2D) – grupa zwolniona 

l.6 (kl.2D) – grupa zwolniona 

 

Za p. prof. B. Śledź/ egzaminy do godz. 12:40 

 

l.1-l.2 (kl.3D) – grupa zwolniona 

l.3-l.4 (kl.2D) – grupa zwolniona 

l.5 (kl.4PC) – p. prof. A. Szydeł cała klasa/ gr z1 zamiast l.11 

l.6 (kl.4PC) – p. prof. A. Szydeł cała klasa/ gr z1 zamiast l.10 

 

Za p. prof. W. Jąder/ egzaminy do godz. 12:40 

 

l.2-l.5 (kl.2B) – grupa zwolniona 



 

Za p. prof. A. Kaźmierczak/ egzaminy do godz. 12:40 

 

l.1-l.6 (kl.1B) – grupa zwolniona 

 

Za p. prof. B. Musielak/ egzaminy do godz. 12:40 

 

l.6 (kl.4PE) – p. prof. M. Kaliszewska-Kubacka/ strefa relaksu lub 

biblioteka 

 

Za p. prof. D. Pawlaczyk/ egzaminy  

 

l.5 (kl.1C) – gr p2 p. prof. W. Pawlak zamiast l.9/ pozostali zwolnieni/ sala 

118 

l.6 (kl.1A) – p. prof. A. Kowalska/ strefa relaksu lub biblioteka 

l.7 (kl.1D) – p. prof. M. Kaliszewska-Kubacka/ strefa relaksu lub biblioteka 

 

Za p. prof. E. Jeżyk/ egzaminy do godz. 13:30 

 

Za p. prof. A. Ostałowska/ egzaminy 

 

l.4 (kl.4PD) – p. prof. A. Kowalska/ strefa relaksu lub biblioteka 

l.5 (kl.4PD) – p. prof. A. Matysiak / aula 

l.6 (kl.2C) – klasa zwolniona/ l.8 i l.9 do odrobienia 

l.7 (kl.2C) – klasa zwolniona 

l.8 (kl.2D) – gr z2 p. prof. A. Nowicki zamiast l.11/ pozostali zwolnieni 

l.9 (kl.1B) – klasa zwolniona/ REL do odrobienia 

 

Za p. prof. A. Horowska/ egzaminy 

 

l.3 (kl.3C) – p. prof. W. Bakulin cała klasa 

l.5 (kl.3A) – klasa zwolniona/ l.6 BIOL. do odrobienia 

 

 

 

 

zajęcia przeniesione: 

 

z sali 112 do godz. 11:50 

l.3 (kl.2A) – sala 122 

l.4 (kl.2C) – sala 122 

l.5 (kl.1F) – sala 122 

 



z sali 113 

l.5 (kl.4PE) – sala 11 

l.6 (kl.4PD) – sala 206 

l.7 (kl.4PD) – sala 206 

l.8 (kl.4PD) – sala 122 

l.9 (kl.1D) – sala 205 

l.10 (kl.3B) – sala 205 

 

z sali 114 

l.1-l.2 (kl.1C) – sala 7 

l.5 (kl.1D) – sala 121 

l.6 (kl.2B) – sala 121 

l.7 (kl.1B) – sala 122 

l.8 (kl.1B) – sala 12 

l.9 (kl.1A) – sala 121 

l.10 (kl.1A) – sala 121 

 

z sali 115 

l.1-l.2 (kl.3A) – sala 10 

l.3 (kl.3D) – sala 12 

l.4 (kl.3D) – sala 12 

l.5 (kl.3C) – sala 12 

l.6 (kl.3C) – sala 122 

l.7 (kl.1F) – sala 12 

 

z sali 116 

l.1 (kl.4PE) – sala 205 

l.2 (kl.3B,3D) – sala 205 

l.3 (kl.4PE) – sala 205 

l.4 (kl.3C) – sala 205 

 

z sali 207/ od godz. 13:30 do sali 17  

 

z sali 208/ od godz. 13:30 do sali 206 

 


