
MATURA 2017 – KALENDARIUM EGZAMINÓW  
Liceum Salezjańskie Wrocław            
 
* wszystkie egzaminy pisemne odbywają się w jadalni; ich uczestnicy gromadzą się 45 min przed 
rozpoczęciem egzaminu na korytarzu przy wejściu do szkoły; na egzamin nie wnosimy, zgodnie z prawem, 
niczego poza potrzebnymi do pracy rzeczami; za zdeponowane rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności  

 
4 maja 2017 r. (czw.) – język polski (pp), godz.9:00  
    mgr Emilia Krawętkowska (przewodniczący) 

mgr Marga Czyż  
mgr Agnieszka Stanclik  (Gimnazjum Salezjańskie) 
 

            język polski (pr), godz.14:00  
mgr Ewelina Kozioł (przewodniczący) 
mgr Dariusz Omelaniuk  
mgr Beata Wiśniewska (Gimnazjum Salezjańskie) 
 

5 maja 2017 r. (pt.) – matematyka (pp) godz. 9:00  
    ks. Tomasz Hawrylewicz (przewodniczący) 

dr Magdalena Szewczyk  
mgr Małgorzata Balcerzak (Gimnazjum Salezjańskie)      
 

8 maja 2017 r. (pn.) – język angielski (pp), godz. 9:00  
mgr Jerzy Babiak (przewodniczący) 
mgr Marga Czyż   
siostra Anna Pyza (Urszulanki) 
 

8 maja 2017 r. (pn.) – język angielski (pr), godz. 14:00 
mgr Sławomir Mierzwa (przewodniczący) 
mgr Marga Czyż   
mgr Barbara Tomaszewska – Mitek (Gimnazjum Salezjańskie) 

  
9 maja 2017 r. (wt.) – matematyka (pr), godz. 9:00  

mgr Sławomir Mierzwa (przewodniczący) 
mgr Wanda Kowalewska   
dr Marek Pustowaruk (Urszulanki) 
 

10 maja 2017 r. (śr.) – WOS (pr), godz. 9:00   
mgr Dorota Myga (przewodniczący) 
mgr Ewelina Kozioł 
mgr Ewa Diug - Pawłowicz (Gimnazjum Salezjańskie) 
 

10 maja 2017 r. (śr.) – informatyka  godz. 13:30   
         Zespół Szkół nr 18, ul. Mł.Techników 58, Wrocław, pokój 117 - budynek A 

 

11 maja 2017 r. (cz.) – język niemiecki  (pp), godz. 9:00    
    mgr Joanna Wróbel (przewodniczący)  
    mgr Wanda Kowalewska  

mgr Magdalena Krakowska (Urszulanki) 
 

12 maja 2017 r. (pt.) – biologia (pr),  godz. 9:00   
ks. Tomasz Hawrylewicz (przewodniczący) 
mgr  Sławomir Mierzwa   
mgr Tomasz Herman (Urszulanki) 
 

15 maja 2017 r. (pn.) – historia (pr), godz. 9:00   
    mgr Marga Czyż (przewodnicząca) 
    mgr Janusz Kaczorowski   

dr Huber Kastelik (Urszulanki) 
 

 
 



 
16 maja 2017 r. (wt.) – chemia (pr) godz. 9:00  

mgr Emilia Krawętkowska (przewodniczący) 
mgr Ewelina Kozioł  
mgr Anna Przybylska (Urszulanki) 
 

16 maja 2017 r. (wt.) – geografia (pr) godz. 14:00   
    mgr Dariusz Omelaniuk (przewodniczący)  

mgr Małgorzata Oczkowska  
mgr Paulina Haręża (Urszulanki) 
 

17 maja 2017 r. (śr.) – język rosyjski  (pp – godz. 9.00, pr - godz. 14:00)   
miejsce egzaminu: CKU ul. Swobodna 73, Wrocław  

 
18 maja 2017 r. (czw.) – fizyka i astronomia (pp), godz. 9:00   
    mgr Marga Czyż (przewodnicząca)  
    mgr Ewelina Kozioł   

mgr Agata Gajos (Urszulanki) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
18 maja 2017 r. (czw.) - język niemiecki - ustny,  godz. 11.00, sala nr 10    
    mgr Małgorzata Balcerzak (przewodniczący, Gimnazjum Salezjańskie) 
    mgr Alicja Orłowska    
 

18 maja 2017 r. (czw.) – język polski – ustny,  godz.9:00, sala nr 11    
s. dr Elżbieta Peplińska (przewodnicząca)  

    mgr Elżbieta Warulik   
 

19 maja 2017 r. (pt.) – język polski – ustny,  godz. 9.00,  sala nr 10     
    mgr Joanna Dobiech (przewodniczący)  
    mgr Elżbieta Warulik   
 
 

22 maja 2017 r. (pn.) – język angielski – ustny, godz. 10:30, sala nr 10    
    mgr  Joanna Kwiatkowska (przewodnicząca)  
    mgr  Daria Zwierz   
 
22-23 maja 2017 r. (pn.-wt.) - język rosyjski - ustny, 

                                   miejsce egzaminu: CKU ul. Swobodna 73, Wrocław,  

                                               data i godzina zostaną opublikowane na www.cku.wroc.pl    
 
24 maja 2017 r. (śr.) – język angielski – ustny, godz. 9:00, sala nr 10    
    mgr Joanna Kwiatkowska (przewodnicząca)  
    mgr Dorota Myga   
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8 - 10 maja  2017 r. (pn.- śr.) – WYCIECZKI  

   kl. I -  prof. E. Krawętkowska, ks. Tomasz Hawrylewicz   
           kl. II - prof. M. Szewczyk i prof. J. Kaczorowski 
 
 


