
Harmonogram egzaminów poprawkowych- sierpień 2021r. 
data i 

godzina 
egzaminu 

przedmiot zdający sala dodatkowe 
informacje 

23.08.2021r.- 
godz.8.00 

język polski zdający z kl. 
1bT5, 2bT6,3aT6. 

s. 207/I o godz. 8.00 
rozpocznie się część 
pisemna, po niej 
rozpocznie się część 
ustna 

23.08.2021r.- 
godz. 9.00 

fizyka zdający z kl. 2cT5 s.204/I o godz. 9.00 
rozpocznie się część 
pisemna, po niej- 
część ustna 

23.08.2021r.- 
godz. 11.00 

systemy 
operacyjne              
i sieci 
kompute-
rowe 

zdający z kl. 1bTE s.206/I  

23.08.2021r.- 
godz. 12.30 

strony                           
i aplikacje 
internetowe 

zdający z kl. 1bTE s.206/I  

24.08. 2021r.- 
godz. 8.00 

matematyka zdający z kl. 
1bT5, 1bTE, 2cT5, 
2bT6, 2bTE, 
3bT5, 3aT63aTE, 
4aT5, 4cT5 
 
  

s.2/III o godz. 8.00 
rozpocznie się część 
pisemna, po niej 
część- ustna w 
następującym 
porządku: klasy 
pierwsze, drugie, 
trzecie, czwarte 

24.08.2021r.- 
godz. 9.00 

tworzenie 
stron i 
aplikacji 
interneto-
wych 

zdający z kl. 3bT5 s.105/V  

25.08.2021r.- 
godz. 9.00 

język 
angielski 

zdający z kl. 
2dT5, 1aT5, 2aT6, 
3aT6 

s.5/II  o godz. 9.00 
rozpocznie się część 
pisemna, po niej- 
część ustna 

25.08.2021r.- 
godz. 8.00 

język 
niemiecki 

zdający z kl.1bT5 s.5/II o godz. 9.00 
rozpocznie się część 
pisemna, po niej- 
część ustna  



25.08.2021r.- 
godz. 11.30 

język 
angielski w 
branży 
mechatroni-
cznej 

zdający z kl.3cTE s.5/II o godz. 11.30 
rozpocznie się część 
pisemna, po niej- 
część ustna 

25.08.2021r- 
godz. 8.00 

plastyka zdający z kl.1aT6 s.2/II   

25.08.2021r.- 
godz. 8.00 

zarządzanie 
zapasami i 
magazynem 

zdający z kl. 1aT6, 
2aT6 

s.104/II o godz. 8.00 
rozpocznie się 
część pisemna, po 
niej- część ustna 
według kolejności 
wymienionych 
przedmiotów 

25.08.2021r.- 
godz. 8.00 

organizacja 
pracy 
magazynu 

zdający z kl. 
2cT6, 2aT6 

s.104/II  o godz. 8.00 
rozpocznie się 
część pisemna, po 
niej- część ustna 
według kolejności 
wymienionych 
przedmiotów 

26.08.2021r.- 
godz. 8.00 

transport i 
spedycja w 
logistyce 

zdający z kl. 1aT6 s.104/II o godz. 8.00 
rozpocznie się 
część pisemna, po 
niej- część ustna 
według kolejności 
wymienionych 
przedmiotów  

26.08.2021r.- 
godz. 8.00 

obsługa 
procesów 
magazyno-
wych 

zdający z kl. 2aT6 s.104/II o godz. 8.00 
rozpocznie się 
część pisemna, po 
niej- część ustna 
według kolejności 
wymienionych 
przedmiotów  

26.08.2021r.- 
godz. 8.00 

funkcjonowa
nie 
przedsię-
biorstwa 
logistyczne-
go w 
gospodarce 

zdający z kl. 2cT6 s.104/II o godz. 8.00 
rozpocznie się 
część pisemna, po 
niej- część ustna 
według kolejności 
wymienionych 
przedmiotów  



26.08.2021r.- 
godz. 9.00 

elektrotech
nika i 
elektronika 

zdający z kl. 1aTE s.1/II  

 


