
Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku 

 

Egzaminy poprawkowe 
 

24 sierpnia 2016 r.  /środa/  

 
JĘZYK POLSKI, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, JĘZYK ANGIELSKI, 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY, GEOGRAFIA       godz. 9
00       

sala 17 C 

 
Komisja (język polski) 

mgr Katarzyna Dąbrowska                                    - przewodnicząca komisji 

mgr Katarzyna Rzepecka- Paluch                          - egzaminator 

mgr Monika Bartkowiak                                        - egzaminator 
Zdają uczniowie, którym wyznaczono egzamin poprawkowy z języka polskiego 
 

 
Komisja (historia i społeczeństwo) 

mgr Katarzyna Dąbrowska                                    - przewodnicząca komisji 

mgr Dariusz Borowski                                           - egzaminator 

mgr Anita Kaniewska- Kwiatkowska                     - egzaminator 
Zdają uczniowie, którym wyznaczono egzamin poprawkowy z historii 

 

 

Komisja (język angielski) 

mgr Katarzyna Dąbrowska                                    - przewodnicząca komisji 

mgr Monika Bienias                                    - egzaminator 

mgr Karolina Wilmańska                                       - egzaminator 
Zdają uczniowie, którym wyznaczono egzamin poprawkowy z języka angielskiego 
 

 

Komisja (język angielski zawodowy) 

mgr Katarzyna Dąbrowska                                    - przewodnicząca komisji 

mgr Monika Bienias                                    - egzaminator 

mgr Urszula Puchalska                                      - egzaminator 
Zdają uczniowie, którym wyznaczono egzamin poprawkowy z języka angielskiego zawodowego 

 

 

Komisja (geografia) 

mgr Katarzyna Dąbrowska                            - przewodnicząca komisji 

mgr Jolanta Dankiewicz                                - egzaminator 

mgr Ewelina Nowakowska                            - egzaminator 
Zdają uczniowie, którym wyznaczono egzamin poprawkowy z geografii 

 
 

 

 

 
 

 



Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku 

 

Egzaminy poprawkowe 
 

24 sierpnia 2016 r.  /środa/   
 

FIZYKA,  

PRZEDMIOTY ZAWODOWE SAMOCHODOWE (silniki spalinowe 

pojazdów samochodowych, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, 

elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych) 
 godz. 9

00         
sala 1 C 

 
Komisja (fizyka) 

mgr inż. Ryszard Suwała                           – przewodniczący komisji 

mgr Małgorzata Grzybowska                    - egzaminator 

mgr Robert Feter                                       - egzaminator 
Zdają uczniowie, którym wyznaczono egzamin poprawkowy z fizyki 
 

 
Komisja (silniki spalinowe pojazdów samochodowych, organizacja i zarządzanie 

przedsiębiorstwem samochodowym, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów 

samochodowych) 

 

mgr inż. Ryszard Suwała                    – przewodniczący komisji 

mgr inż. Grzegorz Kluczewski                  - egzaminator 

mgr inż. Mirosław Matuszewski               -egzaminator 
Zdają uczniowie, którym wyznaczono egzamin poprawkowy z wyżej wymienionych przedmiotów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku 

 

Egzaminy poprawkowe 
 

25 sierpnia 2016 r.  /czwartek/  
 

 

MATEMATYKA,  

PRZEDMIOTY ZAWODOWE SAMOCHODOWE (podstawy techniki, 

podstawy elektrotechniki i elektroniki, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych) 
 godz. 9

00           
sala 1 C 

 
Komisja (matematyka) 

mgr inż. Janusz Karczmarczyk               – przewodniczący komisji 

mgr Krystyna Górska                             - egzaminator 

mgr Małgorzata Grzybowska                 - egzaminator 
Zdają uczniowie, którym wyznaczono egzamin poprawkowy z matematyki  

 

Komisja (podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, podwozia i nadwozia 

pojazdów samochodowych) 

mgr inż. Janusz Karczmarczyk                – przewodniczący komisji 

mgr inż. Mariusz Koprowski                   - egzaminator 

mgr inż. Grzegorz Kluczewski                - egzaminator 

mgr inż. Mirosław Matuszewski             - egzaminator 
Zdają uczniowie, którym wyznaczono egzamin poprawkowy z wyżej wymienionych przedmiotów zawodowych    

 

 
 

MATEMATYKA  
 godz. 9

00            
sala 17 C 

 

Komisja (matematyka) 

mgr inż. Ryszard Suwała                        – przewodniczący komisji 

mgr Renata Murawska                            - egzaminator 

mgr Renata Radgowska- Haor                - egzaminator 
Zdają uczniowie, którym wyznaczono egzamin poprawkowy z matematyki  
 

 

26 sierpnia 2016 r.  /piątek/  
 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
godz. 8

00     
sala gimnastyczna 

 
Komisja (wf) 

mgr inż. Janusz Karczmarczyk                – przewodniczący komisji 

mgr Jacek Iwaniszczuk                            - egzaminator 

mgr Maciej Borowski                              - egzaminator 
Zdają uczniowie, którym wyznaczono egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego 

 


