
 
 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW – PRZEBIEG EGZAMINU  
 

Zdający zobowiązani są zachowywać się zgodnie z wytycznymi Wytyczne dotyczącymi organizowania i 

przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: przekazanymi w osobnym dokumencie   

 
Przed budynkiem oraz na terenie szkoły zdający nie mogą gromadzić się w grupy i zobowiązani są zachować między 
sobą odległość min. 1,5 m.  
 
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z maseczką zakrywającą usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje 
na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  

ABSOLWENCI LAT UBIEGŁYCH ZGŁASZAJĄ SIĘ NA EGZAMIN Z: 

 DOWODEM TOŻSAMOŚCI, 

 ORYGINAŁEM ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY (NA KAŻDY ZADEKLAROWANY EGZAMIN), 

 PRZYBORAMI (ZGODNIE Z KOMUNIKATEM DYREKTORA CKE). 

 
WAŻNE !!! 

Na pierwszym zdawanym egzaminie zdający otrzymuje naklejkę z  kodami kreskowe, które zabiera ze sobą po 
egzaminie i jest zobowiązany do ich przyniesienia na kolejne egzaminy.  
 
1) Na egzaminy w dniach 4,5,6 i 7 maja uczniowie przyjeżdżają PUNKTUALNIE (jeśli to możliwe nie wcześniej i nie 
później)  na 8.30 (poza filozofią 7 maja – tu 13.45) 

 

Wejście zdających do szkoły na egzamin maturalny odbywa się różnymi drogami – plan wraz z opisem i listami na  
stronie internetowej szkoły.  

 

2) O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, czyli dyrektora szkoły zdający wchodzą 
do sali egzaminacyjnej pojedynczo, zgodnie z listą, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.  

 

3) Spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.  

 

4) Zdający może wnieść do sali małą butelkę wody niegazowanej, którą stawia na podłodze przy swoim stoliku oraz 
ściśle określone przybory na dany egzamin, m.in. czarny długopis (najlepiej wraz zapasowym) linijkę, cyrkiel, kalkulator 
prosty, lupę itd.  

 

5) Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o 
chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 
1,5-metrowego odstępu).  

 

6) Zdający przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce i podchodzi do stolika zespołu, którego numer przewodniczący 
zespołu nadzorującego lub członek zespołu wylosował w obecności zdającego, przy którym zdający będzie pisał 
egzamin.  

 

7) Zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, a członek zespołu nadzorującego 
odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.  

 

8) Zdający otrzymuje kody kreskowe, sprawdza poprawność numeru PESEL i własnym długopisem podpisuje się na 
dokumencie – wykaz zdających w danej sali.  

 

9) Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających m.in.: 

- o zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego, w tym zasadach dotyczących zachowania bezpieczeństwa 
sanitarnego  

- o obowiązku zakrywania ust i nosa każdorazowo, kiedy do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby 
odpowiedzieć na zadane pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną lub podchodzi do stanowiska, na 
którym znajdują się np. słowniki  
 


