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 1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający,
nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
 
 2.Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca 
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin,
jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych.
 
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren
szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np.
w poruszaniu się.
 

Kto może wejść do
szkoły? 



1.Na egzaminie każdy zdający korzysta z
własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla.
2.Kalkulator ,lupa zostaną zapewnione
przez szkołę i zdezynfekowane.
3. Zdający może ze sobą wnieść wodę pitną
Szkoła nie zapewnia wody
 
 

 

WEJŚCIE DO
SZKOŁY

NIE POWINNO SIĘ
PRZYNOŚIĆ MASKOTEK
KSIĄŻEK I TELEFONÓW

KOMÓRKOWYCH.



Szkoła nie zapewnia posiłków
JEŚLI UCZEŃ W DANYM DNIU MA DWA EGZAMINY
MOŻE ZJEŚĆ PRZYNIESIONE ZE SOBĄ PRODUKTY.

ZUŻYTE OPAKOWANIA WYRZUCA DO
PRZYGOTOWANYCH SPECJALNIE WORKÓW
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MIERZENIE 
TEMPERATURY Przed wejściem do szkoły przy stanowisku pod namiotem

osoba upoważniona i wyposażona w środki higieny osobistej
zmierzy temperaturę każdej osobie wchodzącej do szkoły

PRZED SZKOŁĄ

Po zmierzeniu temperatury i sprawdzeniu listy uczniowie
będą kierowani do odpowiednich wejść . Zdający w salach
24,25 i 27 wchodzą głównym wejściem, w sali 17,12,13
wejściem od strony sali gimnastycznej oraz zdający w
sali 33,34 wejdą wejściem od dziedzińca.

WEJŚCIA DO SZKOŁY

Uczniowie czekając na wejście do sal zachowują odstęp 1,5
metra mając zakryty nos i usta aż do wejścia na salę
egzaminacyjną.

ZACHOWANIE ODSTĘPU



WOREK FOLIOWY NA OKRYCIA
WIERZCHNIE

Okrycie wierzchnie i inne osobiste rzeczy uczeń wkłada do

worka foliowego i umieszcza w wyznaczonym miejscu.

suterena - s.13

parter - s.21

I piętro - s. 36

 

STOSOWANIE
DYSTANSU 1,5 M



ZAKRYWANIE UST I NOSA

Uczniowie wchodząc na teren szkoły zakrywają usta i nos
(maseczka lub przyłbica) aż do momentu kiedy

przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje o
możliwości zdjęcia .

Maseczki jednorazowe wrzucane będą do specjalnie
przygotowanego worka ,wielorazowe uczeń szczelnie zamka

w worku strunowym.
UCZEŃ MOŻE ZAKRYWAĆ USTA I NOS PODCZAS CAŁEGO

EGZAMINU
W sali egzaminacyjnej uczeń otrzyma nową maseczkę. 

 Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie
egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i
nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na
zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z
sali egzaminacyjnej.



ZASADY PODCZAS EGZAMINU
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ZAKAZ PRZEBYWANIA W
KLASIE MIĘDZY
EGZAMINAMI

W KAŻDEJ KLASIE BĘDZIE
MOŻNA ZDEZYNFEKOWAĆ

RĘCE

KLASY PODCZAS
EGZAMINU POZOSTAJĄ

OTWARTE



Pionformuj dyrektora szkoły jeśli:

CHORUJESZ NA ALERGIĘ
ALBO INNE SCHORZENIE,

KTÓREGO OBJAWAMI MOGĄ
BYĆ KASZEL, KATAR LUB

ŁZAWIENIE. 

JEŚLI MUSISZ ZAŻYWAĆ
LEKI

W TRAKCIE EGZAMINU
POTWIERDZONE

ZAŚWIADCZENIEM
LEKARSKIM 

JEŚLI Z POWODU CHOROBY
LUB INNYCH PRZYCZYN
LOSOWYCH NIE MOŻESZ

PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU
NALEŻY TEN FAKT ZGŁOSIĆ

DYREKTOROWI SZKOŁY
JESZCZE PRZED EGZAMINEM

 



ZAKAZ
GROMADZENIA SIĘ

NA TERENIE
SZKOŁY PRZED 
I PO EGZAMINIE



Harmonogram egzaminu
maturalnego



PRZYBORY 
EGZAMIN MATURALNY 2020

zakaz używania ołówkówdługopis lub pióro
CZARNY WKŁAD



PRZYBORY 
EGZAMIN MATURALNY 2020
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PRZYBORY 
EGZAMIN MATURALNY 2020

Przed skorzystaniem ze słowników
podczas egzaminu z języka polskiego

należy zdezynfekować ręce płynem do
dezynfekcji



Uczniowie którzy się spóźnili na
egzamin nie zostają wpuszczeni do sali
chyba ,że za zgodą przewodniczącego

  przed zakończeniem czynności
wstępnych 

EGZAMIN MATURALNY 2020



UCZEŃ PRZY WEJŚCIU
PODPISUJE LISTĘ I

SPRAWDZA
POPRAWNOŚĆ NUMERU

PESEL
BŁĄD NATYCHMIAST

ZGŁASZA
PRZEWODNICZĄCEMU

KOMISJI

1 UCZEŃ WRAZ Z
CZŁONKIEM

KOMISJI ODBIERA
ARKUSZE OD
DYREKTORA

SZKOŁY SPRAWDZA
ICH ILOŚĆ ORAZ

CZY NIE ZOSTAŁY
NARUSZONE

EGZAMIN MATURALNY

LOSOWANIA
MIEJSC

DOKONUJE 
NAUCZYCIEL

WSKAZUJE MIEJSCE
UCZNIOWI

ROZDANIE
ARKUSZYI PRZED
ICH OTWARCIEM

OMÓWIENIE
PROCEDUR

Pamiętaj o dokumencie tożsamości



Arkusze egzaminacyjne rozdaje i
odbiera nauczyciel w jednorazowych
rękawiczach z zasłoniętymi ustami i

nosem

EGZAMIN MATURALNY



ARKUSZ
EGZAMINACYJNY



ści

 PO ROZDANIU ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH KAŻDY
ZDAJĄCY MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ NA PIERWSZEJ STRONIE ARKUSZA ORAZ
SPRAWDZIĆ: 

 
NUMER PESEL NA PASKU KODOWYM,

KOMPLETNOŚĆ ARKUSZA, 
CZY OTRZYMAŁ WŁAŚCIWE WZORY
CZY OTRZYMAŁ WŁAŚCIWY ARKUSZ

 
W PRZYPADKU BRAKU PASKA KODOWEGO NALEŻY

WPISAĆ
PESEL ODRĘCZNIE

litera (klasa) i cyfra (numer
z dziennika)

Sprawdzisz na pasku
który otrzymasz wraz

z naklejkami

ARKUSZ
EGZAMINACYJNY
KODOWANIE KOD UCZNIA



ści

ARKUSZ
EGZAMINACYJNY
KODOWANIE



ści

ARKUSZ
EGZAMINACYJNY
KODOWANIE



ARKUSZ
EGZAMINACYJNY
POPRAWIANIE BŁĘDNIE
ZAZNACZONEJ ODPOWIEDZI



ści

ARKUSZ
EGZAMINACYJNY
KODOWANIE



ARKUSZ
EGZAMINACYJNY
KODOWANIE



Zasady podczas egzaminu

Nie opuszczamy sali do
zakończenia egzaminu
tylko w wyjątkowych

sytuacjach jak
konieczność wyjścia do
wc .Członek komisji w

protokole zapisuje czas
wyjścia i powrotu na

miejsce

rozmawiać 
wnosić tel. kom i
innych urządzeń
telekomunikacyjnych
wnosić przyborów z
poza listy pod
rygorem uniewżnienia
egzaminu

Podczas egzaminu nie
wolno: Zakończyć egzamin i

opuścić salę można
najwcześniej po 1

godzinie nie później niż
15 min przed  końcem

egzaminu według
harmonogramu 

Uczeń sygnalizujący chęć
zakończenia egzaminu
podnosi rękę , zakłada

maseczkę i czeka aż
nauczyciel podejdzie i

sprawdzi kompletność i
poprawność

azakodowania arkusza

OPUSZCZANIE

SALI

ZAKOŃCZENIE 

EGZAMINU

SPRAWDZENIE

POPRAWNOŚCI

ZAKODOWANIA

ARKUSZA

ZASADY



 Złożyć wniosek do dyrektora szkoły,nie
później niż    w dniu, w którym odbywa się
egzamin maturalny  z danego przedmiotu.
wniosek powinien być uzasadniony i
udokumentowany
do OKE wniosek przesyła dyrektor szkoły
dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2
dni    od dnia jego otrzymania
rozstrzygnięcie dyrektora  OKE jest
ostateczne. 

Zdający, który z przyczyn losowych lub
zdrowotnych nie mógł zgłosić się na egzamin w

wyznaczonym terminie, może ubiegać się o
przystąpienie do egzaminu w terminie

dodatkowym w lipcu. 
 
W takim przypadku należy:
 

Termin 
dodatkowy



 który był obecny na wszystkich wymaganych
egzaminach obowiązkowych i przynajmniej 1
dodatkowym oraz z jednego egzaminu
obowiązkowego nie osiągnął progu 30%. 
egzamin poprawkowy dotyczy tylko przedmiotów
obowiązkowych. 
w sesji poprawkowej nie można podwyższać
wyników egzaminów dodatkowych
zdającemu, który nie był obecny na przynajmniej 1
egzaminie dodatkowym, nie przysługuje sesja
poprawkowa 
oświadczenie o zamiarze przystąpienia do sesji
poprawkowej należy złożyć do dyrektora szkoły w
terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników. W
sytuacjach szczególnych - nie później niż do 18
sierpnia.

Do sesji poprawkowej we wrześniu może
przystąpić zdający

 
 

Termin
poprawkowy



10 minut przed zakończeniem egzaminu
przewodniczący zespołu nadzorującego
(ZN) informuje zdających o czasie
pozostałym do zakończenia pracy, a w
przypadku egzaminu z matematyki na
poziomie podstawowym i na egzaminach
z języków obcych na wszystkich
poziomach przypomina o konieczności
przeniesienia odpowiedzi  kartę.

Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie
egzaminu. Zdający zamykają arkusze i
odkładają je na brzeg stolika.
Członkowie ZN odbierają arkusze i
sprawdzają poprawność kodowania, jeśli
nie zrobili tego przed rozpoczęciem
egzaminu.

Wszyscy
pozostają na

miejscach



OPUSZCZANIE SALI EGZAMINACYJNEJ

Uczniowie opuszczają salę w
odstępach czasowych

ustalonych przez komisję tak
by nie gromadzili się w szkole i
zachowali bezpieczny dystans 

1 uczeń pozostaje podczas pakowania arkuszy egzaminacyjnych 


