
Informacje dla maturzystów w związku z organizacją matur 
w warunkach epidemicznych. 

 
WAŻNE 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Zdający 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. Podczas egzaminu na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie zdający, 
osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, pracownicy szkoły, 
uczniowie innych klas oraz pracownicy służb, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy np. książek, 
telefonów komórkowych, maskotek.  

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 
linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła nie zapewnienia rezerwowych 
kalkulatorów i długopisów dla zdających. Zdający nie mogą pożyczać 
przyborów od innych zdających. 

6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie 
przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły 
(w wyznaczonej przestrzeni) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, pod 
warunkiem zachowania dystansu 1,5m od innych osób.   

 
 
DZIEŃ PRZED EGZAMINEM. 

1. Przygotuj dokumenty, przybory i  inne niezbędne rzeczy potrzebne dnia 
następnego.  

 dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem; 
 przybory, z których możesz korzystać w trakcie egzaminu, określone 

w komunikacie Dyrektora CKE; 
 długopis lub pióro z czarnym wkładem (najlepiej 2-3 szt); 
 mała butelka wody niegazowanej (oryginalnie zamknięta); 
 lekarstwa, które musisz zażyć w czasie trwania egzaminu (poinformuj 

o tym fakcie szkołę na dzień przed egzaminem); 
 oświadczenie o stanie zdrowia w dniu egzaminu*; 
 maseczka; 
 worek, w którym pozostawisz w szatni swoje osobiste rzeczy. 



2. Na otrzymanym harmonogramie  egzaminacyjnym*, sprawdź i zapamiętaj 
numer sali egzaminacyjnej, wejście, którym powinieneś wejść do szkoły oraz 
nr klasy przeznaczonej na pozostawienie rzeczy - szatnia.  
 
*wymienione dokumenty, dla tegorocznych absolwentów,  zamieszczone zostały  na Classroomie.  
absolwenci z lat ubiegłych otrzymają te informacje za pomocą poczty elektronicznej. 
 

W DNIU EGZAMINU 
  
WEJŚCIE DO SZKOŁY 

1. Zdający wchodzą do budynku szkoły według ustalonego harmonogramu 
wejść. 

2. Uczeń ma obowiązek  przyjść do szkoły  o wyznaczonej w harmonogramie 
godzinie (bardzo prosimy o zastosowanie się do wytycznych w celu uniknięcia 
gromadzenia się osób przychodzących do szkoły przy wejściu głównym). 

3. W oczekiwaniu na wejście do szkoły (może utworzyć się kolejka) 
zachowujemy dystans społeczny (co najmniej 1,5m od siebie). 

4. Po wejściu do budynku szkoły obowiązkowo dezynfekujemy ręce i udajemy 
się do klasy przeznaczonej na szatnię. 

5. W klasie - szatni mogą przebywać równocześnie maksymalnie 3 osoby 
(z zachowaniem dystansu 1,5m). Wszystkie przedmioty, z którymi nie można 
wejść na salę egzaminacyjną proszę włożyć do przyniesionego worka 
i  odłożyć na przygotowane miejsce.  
Miejsca będą podpisane – imię i nazwisko. 

6. Po wyjściu z szatni należy przejść do sali egzaminacyjnej. 
 
 

WEJŚCIE DO SALI EGZAMINACYJNEJ 
1. Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych 

i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Posiadanie takiego urządzenia 
stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. 

2. Wchodząc na salę egzaminacyjną każdy zdający ma zasłonięte usta i nos. 
3. Członek Zespołu Nadzorującego odbiera od ucznia podpisane oświadczenie 

o stanie zdrowia, stwierdza tożsamość zdającego na podstawie okazanego 
dokumentu tożsamości oraz losuje w obecności zdającego numer stolika. 

4. Uczeń własnym długopisem podpisuje obecność na liście zdających, odbiera 
od członka ZN kopertę z kodami i zajmuje miejsce zgodne z wylosowanym 
numerem. 

5. Po zajęciu miejsca zdający może (nie musi) zdjąć maseczkę. 



6. Butelkę z wodą mineralną należy postawić na podłodze, przy nodze od 
stolika. 

7. W oczekiwaniu na rozpoczęcie egzaminu, postępujemy zgodnie 
z instrukcjami przewodniczącego i członków ZN. 

8. Osoba, która spóźni się na egzamin, nie będzie po godz. 9.00 lub po 14.00 
wpuszczona do sali egzaminacyjnej – nie ma również możliwości 
przystąpienia do egzaminu w innym terminie. 
 
 

W TRAKCIE EGZAMINU 
1. Nikt ze zdających nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem 

jednej godziny od rozpoczęcia egzaminu. 
2. W momencie zbliżania się członka zespołu nadzorującego, wychodząc do 

toalety oraz kończąc pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodząc z sali 
zdający jest zobowiązany do założenia maseczki. 

3. Na egzaminie z języka polskiego, zdający, który chce skorzystać ze słownika 
ortograficznego lub słownika poprawnej polszczyzny podchodząc do stolika, 
na którym znajdują się słowniki musi mieć założoną maseczkę  
i obowiązkowo przed skorzystaniem ze słownika zdezynfekować ręce. 

4. Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa zaleca się niedotykania 
dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką. 
 

ZAKOŃCZENIE PRACY I WYJŚCIE Z SALI EGZAMINACYJNEJ. 
1. Jeżeli zdający wcześniej zakończył pracę z arkuszem, może opuścić na stałe 

salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako 
czas zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem 
egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) 
maturzyści nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

2. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających na korytarzach, w szatniach 
i przed szkołą, członkowie zespołu nadzorującego decydują o częstotliwości 
wypuszczania uczniów z sali po zakończonym egzaminie np. 1osoba/minutę. 

 


