
Informacja dla maturzystów i członków komisji nadzorujących 

egzaminy o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu 

maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem 

wytycznych przygotowanych przez CKE, MEN, GIS w związku z 

pandemią 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w 

przeprowadzenie egzaminu - bez objawów chorobowych kompatybilnych z 

objawami COVID - 19. 

2. Wyżej wymienieni w pkt. 1 nie mogą przyjść na egzamin, jeśli przebywają w 

domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3. Osoba, która przechorowała COVID – 19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba 

zaszczepiona przeciwko COVID – 19 (2 dawkami), może przyjść na egzamin, 

nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.  

4. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść z maturzystą na teren szkoły. 

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

tel. komórkowych, maskotek. 

6. Na egzaminie każdy znający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu 

przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych konieczna jest ich 

dezynfekcja. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną 

butelkę z wodą. 

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

przerwy opuścić budynek szkoły, albo oczekiwać na terenie szkoły na kolejny 

egzamin danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.  

9. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej zdający zachowują 

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

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

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

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 

11.  Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie 

zakryć usta i nos, kiedy: 

a) podchodzi do niego nauczyciel aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie 

b) wychodzi do toalety 

c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 



12. Zarówno zdający jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą, jeśli uznają to 

za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu 

miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.  

13. Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, z którego 

wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły muszą skorzystać. 

14. Płyn do dezynfekcji rąk jest także w każdej sali egzaminacyjnej.  

15. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są tak aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.   

16. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł 

zostawić rzeczy osobiste – torbę, plecak, kurtkę, telefon, itp. 

17. Członek zespołu nadzorującego w rękawiczkach będzie losował w obecności               

zdającego numery stolików, przy których będą pracować absolwenci. 

18. Aby unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną maturzyści zostaną podzieleni na 5 grup zgodnie z 

przynależnością klasową i będą wpuszczani  na salę egzaminacyjną w 

odstępach 10 minutowych. Do dyspozycji zdających będą przeznaczone sale 

nr 2 – kl. IIIa, sala nr 5 – kl. IIIb, sala nr 11 – kl. IIIc, sala nr 13 – kl. IIId, 

sala nr 14 – kl. IIIe i absolwenci z ubiegłych lat.   

Po wejściu do szkoły absolwenci zajmują odpowiednie sale, pozostawiają tam 

swoje rzeczy osobiste, telefony komórkowe, zachowują odpowiednie odstępy 

między sobą i zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Czekają cierpliwie na godzinę 

opuszczenia swojej sali i przejścia pod salę egzaminacyjną. 

 

Procedura postępowania zdających w czasie egzaminów w dniu 4, 5 6 i 7 

maja 2021 – poziom podstawowy: 

 

a) 4 maja 2021 – j.polski  

- maturzyści piszący na komputerze egzamin z j.polskiego (4 osoby) wchodzą 

do sali nr 4 i tam piszą egzamin maturalne, a telefony komórkowe zostawiają 

w sekretariacie 

- maturzyści z kl. IIIa zajmują salę nr 2, a o godz. 8.10 jako pierwsi 

opuszczają swoją salę i udają się pod salę gimnastyczną, w której będą pisać 

egzamin maturalny.  

- maturzyści z kl. IIIb zajmują salę nr 5, a o godz. 8.20 opuszczają swoją salę 

i postępują identycznie jak uczniowie z kl. IIIa 

- maturzyści z kl. IIIc zajmują salę nr 11, a o godz. 8.30 opuszczają swoją 

salę i postępują identycznie jak uczniowie z kl. IIIa 

- maturzyści z kl. IIId zajmują salę nr 13, a o godz. 8.40 opuszczają swoją 

salę i postępują identycznie jak uczniowie z kl. IIIa 

- maturzyści z kl. IIIe i 12 absolwentów z poprzednich lat zajmują salę nr 

sekretariacie 14, a o godz. 8.50 opuszczają swoją salę i postępują identycznie 

jak uczniowie z kl. IIIa. 

 



 

b) 5 maja 2021 – egzamin z matematyki 

- absolwenci z kl. IIIa, b, c, d i e postępują identycznie, jak na egzaminie z 

j.polskiego. Piszących absolwentów na komputerze brak.  

Absolwenci z roku 2020 i z poprzednich lat egzamin z matematyki piszą w 

sali audiowizualnej (piwnica) i spotykają się na korytarzu piwnicy i czekają  

na komisję egzaminacyjną, która o godz. 8.30 rozpocznie wpuszczanie na 

salę egzaminacyjną. Swoją odzież wierzchnią i telefony komórkowe 

pozostawiają w świetlicy szkolnej. 

 

c) 6 maja 2021 – j.angielski – podstawowy: 

- dostosowanie – 1 uczennica pisze w sali nr 3;          -  komórki pozostawiają  

- 4 uczniów piszących na komputerze pisze w sali nr 4;           w sekretariacie 

- pozostali uczniowie z kl. IIIa, b, c, d i e postępują jak w czasie poprzednich 

egzaminów; absolwenci z ubiegłych lat dołączają do kl. IIIe w sali nr 14 (12 

osób). 

d) 7 maja 2021 – j.angielski – rozszerzony: 

- dostosowanie – 1 uczennica pisze w sali nr 3;          -  komórki pozostawiają   

- 2 uczniów piszących na komputerze pisze w sali nr 4;             w sekretariacie 

- pozostali uczniowie z kl. IIIa, b, c, d i e postępują jak w czasie poprzednich 

egzaminów; 4 absolwentów z ubiegłych lat dołącza do kl. IIIe w sali nr 14.  

 

19. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum 

ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne 

nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. 

20. Część ustna egzaminu maturalnego, jeżeli jest przeprowadzana w sali, w której 

jednocześnie przebywa zdający oraz członkowie zespołu przedmiotowego, musi 

być zapewniony co najmniej 2-metrowy odstęp pomiędzy każdą z osób zdających 

w sali. 

21. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

przewodniczący zespołu informuje zdających o czasie pozostałym do 

zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu z matematyki i języka obcego 

dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi. 

22. Jeżeli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 

nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg 

stolika. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności 

zdającego sprawdza kompletność materiałów. Arkusz pozostaje na stoliku. Po 

otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi nie zakłócając 

pracy pozostałym piszącym.  



23. Zdający powinni między sobą po egzaminie dzielić się swoimi wrażeniami  z 

wykorzystaniem mediów społecznościowych, telefonów a unikać spotkań w 

grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

24. Przewodniczący zespołu egzaminującego informuje członków zespołu 

nadzorującego przeprowadzającego egzamin w Sali egzaminacyjnej, że w danej 

sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, 

którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. 
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