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Egzaminy maturalne i zawodowe 2021 - wewnętrzne wytyczne dla uczniów 

 

• Zdający przychodzą do szkoły 40 - 30 minut przed wyznaczonym czasem egzaminu w 

maseczkach i rękawiczkach ochronnych. Nie gromadzą się. 

• Ustawiają się przed wejściem do szkoły, a potem do sali egzaminacyjnej w odstępach (1,5 

metra). 

• Maseczki i rękawiczki obowiązują zdających do czasu przystąpienia do pracy z arkuszem. 

Maseczki można mieć założone przez cały egzamin. Na życzenie Zespołu Nadzorującego 

zdający musi odsłonić twarz w celu identyfikacji przy wejściu do sali egzaminacyjnej. Bez 

maseczki na ustach i nosie nikt nie wchodzi do sali egzaminacyjnej. 

• Sposób i czas zakrywania twarzy przez zdających i nauczycieli określają osobne przepisy 

(załącznik 29_1905 do Informacji o przygotowaniu matur). 

• Na roboczych listach uczniów dołączonych do naklejek z peselami Zespół Nadzorujący ma 

podane przez wychowawców, kto przejawia objawy alergii (wiec może kichać, kaszleć, łzawić 

i mieć kłopoty z oddychaniem).  

• Wszyscy wchodzący i do szkoły i do sali egzaminacyjnej przy wejściu dezynfekują ręce. 

• Zdający nie przynoszą ze sobą żadnych rzeczy, w tym telefonów, poza dowodem tożsamości, 

długopisami i przyborami określonymi dla przedmiotu egzaminacyjnego oraz butelką małej 

niegazowanej wody. 

• Jeżeli zdający przez pomyłkę przyniosą jakieś rzeczy, w tym telefony komórkowe, to umieszczą 

je na swoją odpowiedzialność w kartonach znajdujących się przed wejściem do każdego 

budynku, z tym, że  na swoją odpowiedzialność (nikt nie będzie pilnował pozostawionych 

rzeczy).  

• Zdający wchodzą do wyznaczonych sal za okazaniem dowodu tożsamości lub innego 

dokumentu z aktualnym zdjęciem i numerem PESEL.  

• Posiadają dwa długopisy z czarnym wkładem. 

• Zajmują w sali miejsca, którego numer  wylosował przewodniczący lub wskazany przez 

niego członek ZN. Zdający w tym roku nie losują samodzielnie miejsc na egzaminach. 

• Egzaminy rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie. Po tej godzinie uczniowie nie 

będą wpuszczani do sal. W wyjątkowych sytuacjach, po wyrażeniu zgody przez dyrektora 

szkoły, spóźniony może wejść na egzamin, ale nie później niż do zakończenia czynności 

organizacyjnych (przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań). 

• Przewodniczący przez rozdaniem arkuszy szczegółowo omawia procedury egzaminacyjne                     

i specjalne wytyczne w związku z zagrożeniem koronawirusem.  

• Czas rozpoczęcia pracy z arkuszem i zakończenia będzie zapisany na tablicy, w tym dla 

korzystających z przedłużonego czasu. 

• Po zakończeniu egzaminu zdający nie mogą gromadzić się na terenie szkoły (dotyczy też 

parkingu). 

• W arkuszu egzaminacyjnym dysleksje zaznaczają tylko uprawnieni uczniowie. 
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• Egzamin przeprowadzamy zgodnie z procedurami dla każdego egzaminu - proszę zapoznać się 

ze szczegółami w Informacji o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego/ zawodowego w roku 

szkolnym 2019/2020 (odpowiednie rozdziały). 

• Zdający nie powinni dotykać drzwi, klamek, włączników, dlatego drzwi od sal 

egzaminacyjnych mogą być otwarte.  

• Sale będą wywietrzone przed egzaminem. 

• Jeżeli nauczyciel, tylko w wyjątkowych sytuacjach, podchodzi do ucznia, musi mieć zakryte 

usta i nos. Uczeń też. 

• Arkusze i karty odpowiedzi  należy zakodować oraz przenieść odpowiedzi do zadań zgodnie ze 

wskazówkami dla danego egzaminu. 

• Przerywa się egzamin uczniowi, który wniósł do sali i/lub korzysta z urządzeń 

telekomunikacyjnych, niedozwolonych pomocy, spożywa pokarmy oraz zakłóca swoim 

zachowaniem przebieg egzaminu. 

• Podczas egzaminu zawodowego praktycznego w danej kwalifikacji zdający korzystają z tych 

przyborów, które są wymienione w adekwatnym komunikacie dyrektora CKE (osobno dla 

części pisemnej i części ustnej). 

• Podczas egzaminu maturalnego uczniowie mają prawo korzystać 

➢ na matematyce: z wzorów matematycznych, linijki i cyrkla oraz kalkulatora prostego; 

➢ na języku polskim: ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny; 

➢ na fizyce: z linijki, kalkulatora prostego, Karty wybranych wzorów i stałych 

fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii, fizyki; 

➢ na chemii: z linijki, kalkulatora prostego, Karty wybranych wzorów i stałych 

fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii, fizyki:;  

➢ na geografii: z linijki, kalkulatora prostego, lupy; 

➢ na historii: z lupy; 

➢ na biologii: z linijki, kalkulatora prostego, Karty wybranych wzorów i stałych 

fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii, fizyki; 

➢ na wiedzy o społeczeństwie: kalkulator prosty. 

Wykaz przyborów znajduje się w adekwatnym Komunikacie Dyrektora CKE na 

egzaminie maturalnym lub zawodowym. 

Szkoła na egzaminach nie zapewnia żadnych przyborów poza słownikami na 

języku polskim oraz Kartą wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na 

egzamin maturalny z biologii, chemii, fizyki. Dezynfekcję tablic przeprowadza się 

przed i po każdym egzaminie a nie w czasie egzaminu. Zdający nie mogą pożyczać 

od siebie przyborów, np. kalkulatorów czy długopisów. 

• W czasie egzaminu, podczas korzystania ze wspólnych urządzeń będących na wyposażeniu 

szkoły (dotyczy sal informatycznych) lub słowników na języku polskim, korzystający z nich 

dezynfekują ręce/ rękawiczki przed skorzystaniem z danego materiału/ urządzenia. Płyny do 
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dezynfekcji będą przy słownikach na języku polskim, a na egzaminach zawodowych                         

i z informatyki przy urządzeniach, z których korzysta więcej jak jedna osoba. 

• W przypadku pracowni komputerowych sprzęt na egzaminy będzie zdezynfekowany przed i po 

egzaminach (dotyczy to wszystkich kwalifikacji na egzaminach zawodowych). 

• Egzamin maturalny z informatyki odbywa się 17 czerwca 2020 roku. Dzień wcześniej 

obowiązkowo odbywa się odbiór stanowisk komputerowych przez zdających, potwierdzony ich 

podpisem.  Godziny odbioru, osobne dla każdego zdającego w dniu 16 czerwca 2020 roku, 

ustali w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2020 roku opiekun pracowni 31 C. 

Harmonogram zostanie przekazany zdającym. 

• Jeżeli egzamin składa się z kilku części, to w czasie przerw między nimi zdający nie mogą 

przebywać w sali egzaminacyjnej. 

• Zdający mogą opuścić salę egzaminacyjną po zakończeniu pracy, ale tylko do 15 minut przed 

zakończeniem czasu egzaminu dla wszystkich. W ostatnich 15 minutach nie opuszczają sali  

egzaminacyjnej aż do zakończenia regulaminowego czasu egzaminu. Każdy rozliczający się                      

z arkusza oraz wychodzący z sali zakrywa usta i nos maseczką, a następnie niezwłocznie 

opuszcza teren szkoły, nie kontaktując się z innymi zdającymi. 

• Dla osób zdających dwa egzaminy jednego dnia i nieopuszczających szkoły będzie wyznaczona 

czytelnia szkolna jako miejsce odpoczynku oraz spożycia posiłku przyniesionego z domu. 

• Sale, klamki, ławki, korytarze, toalety, włączniki itp. będą dezynfekowane przed 

egzaminami i po nich przez pracowników obsługi. 

• Opracowano szczegółowe procedury postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem u zdających lub pracownika, w tym nauczyciela  (na stronie szkoły). 

 

 


