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NIEZBĘDNIK MATURZYSTY! 

1. Przyjdź do szkoły około godziny przed egzaminem! 

2. Na każdy egzamin przyjdź w maseczce, zabierz ze sobą dokument tożsamości – 

najlepiej dowód osobisty!  

3. Nie wnoś żadnych urządzeń telekomunikacyjnych do szkoły! 

4. Na każdy egzamin zabierz ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem, 

(atramentem)! Możesz zabrać również małą butelkę wody. 

5. Na egzamin z matematyki zabierz: linijkę i cyrkiel!  

6. Przed wejściem na egzamin pisemny wylosuje dla Ciebie miejsce członek ZN, 

potwierdź podpisem swoją obecność własnym długopisem i poprawność 

wypisanych na liście zdających danych! 

7. Stosuj się do wszystkich instrukcji przewodniczącego i członków zespołu 

nadzorującego! 

8. Przeczytaj instrukcję na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, sprawdź czy 

jest kompletny! 

9. Starannie zakoduj arkusz, sprawdź poprawność numeru PESEL na naklejce! 

10. Kontroluj czas pracy z arkuszem! Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

11. Pracuj samodzielnie, pamiętaj, że można opuścić salę egzaminacyjną jedynie                 

w wyjątkowych przypadkach! 

12. Wszelkie problemy jak również zakończenie pracy z arkuszem sygnalizuj poprzez 

podniesienie ręki! Nie można opuścić sali w ostatnich 15 minutach pracy                          

z arkuszem.  
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Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19 
 

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. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie 

mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę wody. 

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos. 

8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych 

po zajęciu miejsc przez zdających. 

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej oraz kiedy: 

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby zweryfikować poprawność kodowania pracy, 

udzielić pomocy, itd. 

b) wychodzi do toalety, 

c) kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej 

niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w 

przerwie między egzaminami. 

11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy 

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego 

egzaminu danego dnia, gdzie zapewniona będzie odpowiednia przestrzeń. 

12. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie można 

dzielić się z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonów, 

unikając spotkań w grupie. 

 

 

 


