
Harmonogram egzaminów końcowych klas 3a, 3b, 3c, 3d   

Termin 
egzaminu 

Klasa 3a Klasa 3b Klasa 3c Klasa 3d 

 
 
 

4 kwietnia 
2020 

sobota 

godz. 8.00 
egzamin końcowy 
z języka polskiego 

platforma moodle CKZiU 

godz. 8.00 
egzamin końcowy 

z matematyki 
platforma moodle CKZiU 

godz. 8.00 
egzamin końcowy 

z języka angielskiego 
platforma moodle CKZiU 

godz. 8.00 
egzamin końcowy 

z biologii 
platforma moodle CKZiU 

godz. 11.00 
egzamin końcowy 

z języka angielskiego 
platforma moodle CKZiU 

godz. 11.00 
egzamin końcowy 
z języka polskiego 

platforma moodle CKZiU 

godz. 11.00 
egzamin końcowy 

z matematyki 
platforma moodle CKZiU 

godz. 11.00 
egzamin końcowy 
z języka polskiego 

platforma moodle CKZiU 
 
 
 

5 kwietnia 
2020 

niedziela 

godz. 9.00 
egzamin końcowy 

z matematyki 
platforma moodle CKZiU 

godz. 9.00 
egzamin końcowy 

z języka angielskiego 
platforma moodle CKZiU 

godz. 9.00 
egzamin końcowy 
z języka polskiego 

platforma moodle CKZiU 

godz. 9.00 
egzamin końcowy 

z języka angielskiego 
platforma moodle CKZiU 

godz. 12.00 
egzamin końcowy 

z WOS 
platforma moodle CKZiU 

godz. 12.00 
egzamin końcowy 

z WOS 
platforma moodle CKZiU 

godz. 12.00 
egzamin końcowy 

z geografii 
platforma moodle CKZiU 

godz. 12.00 
egzamin końcowy 

z matematyki 
platforma moodle CKZiU 

 
18 kwietnia 

2020 
sobota 

godz. 8.00 
egzamin końcowy 

z biologii 
 

godz. 8.00 
egzamin końcowy 

z geografii 
 

godz. 8.00 
egzamin końcowy 

z WOS 
 

godz.8.00 
egzamin końcowy 

z HISP 
 

19 kwietnia 
2020 

niedziela 

godz. 9.00 
egzamin końcowy 

z HISP 
 

godz. 9.00 
egzamin końcowy 

z HISP 
 
 

godz. 9.00 
egzamin końcowy 

z biologii 
 

godz. 9.00 
egzamin końcowy 

z geografii 
 

 

 

 



Drodzy słuchacze klasy 3a, 3b. 3c. 3d! 

W związku z czasowym ograniczeniem działalności naszej szkoły - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej na razie 
do 10 kwietnia 2020 egzaminy końcowe w klasach 3a, 3b, 3c, 3d planowane są: 

- w dniach 4-5 kwietnia 2020r. na platformie edukacyjnej moodle Liceum Ogólnokształcącego CKZiU, 

- w dniach 18-19 kwietnia 2020r.na platformie edukacyjnej moodle Liceum Ogólnokształcącego CKZiU –  w przypadku dalszego 
przedłużenia ograniczenia działalności szkół, 

- w dniach 18-19 kwietnia 2020r. w budynku naszej szkoły – jeżeli działalność szkół zostanie wznowiona po wiosennej przerwie 
świątecznej ( 9-14 kwietnia 2020r.) 

Bardzo proszę aby wszyscy słuchacze klasy 3a, 3b, 3c, 3d  już teraz logowali się na platformie moodle liceum ogólnokształcącego     
na kursy z wszystkich 6 przedmiotów, aby w wyznaczonym terminie mogli bez problemu zalogować się i napisać końcowe testy 
egzaminacyjne warunkujące ukończenie szkoły. 

 

Życzę Wam powodzenia! 

 

 

W razie pytań i problemów proszę o e-maile na adres:  

ksendeckij@ckziu.krakow.pl 

 


