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WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA  

EGZAMINU MATURALNEGO W „FORMULE 2021” 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148), 

2. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz. 1481), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (Dz. U. z 2019r poz. 626), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia Rozporządzenie Ministra 

Edukacji z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 

481-493). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. poz. 2314). 

6. Komunikat dyrektora CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w 2021r. Aktualizacja z 29 grudnia 2020r. 

7. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021r. 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EG

ZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf  

Rozdział 1: Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminów: 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), która nie przebywa w domu z osobą będącą na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych oraz sama nie jest objęta taką kwarantanną 

lub izolacją. Osoba, która przechorowała COVID-19 oraz osoba zaszczepiona przeciw 

COVID-19, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki szczepionki, 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf
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może przyjść na egzamin nawet jeśli przebywa w domu z osobą objętą izolacja lub 

kwarantanną. 

2. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

• zdający,  

• osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, egzaminatorzy, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 

którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, 

osoby wyznaczone do przygotowania oraz obsługi sprzętu i urządzeń 

wykorzystywanych w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci 

techniczni, 

• pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję 

wszystkich powierzchni dotykowych (stolików, krzeseł, klamek, poręczy, etc.),   

bieżącą dezynfekcję toalet, obsługę szatni, itp., 

• pracownicy odpowiednich służb medycznych, w tym pielęgniarka szkolna, 

• uczniowie niższych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania 

z przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w dniu/godzinie przeprowadzenia egzaminu 

(w przypadku powrotu do nauki stacjonarnej). 

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych, niż wyżej wymienione, 

w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę 

na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor 

OKE, lub gdy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 

3. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, smartfonów, smartwatchów i innych urządzeń 

komunikacji zdalnej, maskotek. 

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych –  

długopisów (czarny wkład), linijki, cyrkla. Uprzednio zdezynfekowane kalkulatory 

zostaną zapewnione przez szkołę. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

5. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą. Szkoła nie zapewnia wody 

pitnej. Na terenie szkoły nie ma też możliwości zapewnienia posiłków.  

6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, opuszczają budynek 

szkoły, 
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7. Swoje rzeczy osobiste maturzyści mogą w pozostawić w przezroczystych foliowych 

workach w wyznaczonym miejscu przed salą egzaminacyjną.  

 

Rozdział 2: Środki bezpieczeństwa osobistego oraz publicznego 

1.  Czekając na wejście do szkoły lub do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a przed szkołą unikają gromadzenia się 

w większych grupach.  

2. Zdający zobowiązani są posiadać własną maseczkę zakrywającą usta i nos. 

Przy każdym wejściu do budynku oraz w każdej sali egzaminacyjnej znajduje się 

instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk oraz płyn, którym osoby wchodzące 

do szkoły/sali muszą zdezynfekować dłonie.  

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

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów 

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).  

Zdający, który ze względów medycznych nie może zakrywać ust i nosa maseczką, 

zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły nie później, 

niż na tydzień przed przystąpieniem do egzaminu. 

4. Na salę egzaminacyjną mogą wejść jedynie osoby, które figurują na liście. 

5. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na liście, 

korzystając z własnego długopisu,  

6. Każdy zdający jest zobowiązany zakrywać usta i nos maseczką do momentu zajęcia 

miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie 

egzaminu) może zdjąć maseczkę. Ma jednak obowiązek ponownie zakryć usta i nos, 

kiedy: 

• podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego,  

• podchodzi do stolika komisji, aby skorzystać ze słownika,  

• wychodzi do toalety, 

• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej muszą mieć zakryte 
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maseczką usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, 

siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego dystansu.  

8. Podczas rozdawania, zbierania i pakowania materiałów, losowania numerków zespół 

nadzorujący ma obowiązek nosić rękawiczki. 

 

Rozdział 3: Organizacja przestrzeni szkoły: 

 

Wszystkich obowiązuje poruszenie się zgodne z oznaczeniami na schodach 

 i ścianach 

Po wejściu do szkoły, zdający pozostawiają okrycia wierzchnie w wyznaczonych 

miejscach; 

-wchodzący wejściem „A” –  szatnia –  

-wchodzący wejściem „B” – wieszaki przy wejściu 

-wchodzący wejściem „C” – wieszaki i stoły przy wejściu 

-wchodzący wejściem „D” –  stoły w sali 201 

Przy wejściach do szkoły oraz w salach egzaminacyjnych znajduje się płyn do dezynfekcji 

rąk, z którego wszyscy wchodzący do szkoły zobowiązani są skorzystać. 

Na niebiesko oznaczono egzaminy z języka polskiego i matematyki na poziomie 

podstawowym. Przydział sal na pozostałe egzaminy jest wywieszony na terenie szkoły. 

godzina przybycia zdających 8.15-8.30 
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Wejście główne do budynku szkoły - wejście A (od ulicy Majakowskiego)) oraz klatka 

schodowa KS i sale egzaminacyjne: sala gimnastyczna (3D), 208 (3C), 209 (3C+2os.3E), 210 

(3E), 211 (3E), 14 (IND-SD) 

Wejście do budynku szkoły B (parking szkolny od ulicy Majakowskiego) i sale 

egzaminacyjne: 11 (OSOBY Z WYDŁUŻONYM CZASEM), 102 (3A+OKE), 103 (tylko 

matematyka) (ABSOLWENCI+OKE), 109 (3A), 18 (IND-HO) 

Wejście do budynku szkoły C (od ulicy Jana Szałka) i sale egzaminacyjne: schodami 

ewakuacyjnymi E do sal znajdujących się na pierwszym piętrze 116 (3E), 117 (3F, 3E, OKE), 

121 (3F), 122 (3F, 3A) 

Wejście do budynku szkoły D (wejście od ulicy Obozowej) schodami ewakuacyjnymi E2 

i sale egzaminacyjne: 202 (3B), 203 (3B), 204 (3B), 205 (3C) 

Każdy uczeń i nauczyciel po wejściu do budynku szkoły udaje się do sali egzaminacyjnej 

i porusza się w wyznaczonym rewirze. 

Nauczyciele przychodzą do szkoły w godzinach 07.30-08.00 wg harmonogramu:  

• przewodniczący zespołów nadzorujących od 07.30,  

• członkowie zespołów nadzorujących 07.45 – 8.00.  

Zdający oraz członkowie zespołów nadzorujących zajmują miejsca przy stolikach, które 

ustawione są w odległości 1,5 metra od siebie (tej odległości pomiędzy osobami należy 

przestrzegać podczas przebywania w budynku szkoły w czasie egzaminu maturalnego).  

Przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu drzwi do szkoły są otwarte, podczas 

jego trwania zostają zamknięte.  

Drzwi do sal egzaminacyjnych pozostają otwarte przez cały egzamin z wyjątkiem egzaminów 

pisemnych z języków obcych nowożytnych podczas tej części egzaminu, kiedy odtwarzane 

jest nagranie. 

Podczas egzaminu należy zapewnić wietrzenie sal. 

Po zakończeniu egzaminu obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić 

się wrażeniami z niego. 
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Rys. 1. Schemat rozmieszczenia zdających i zespołu nadzorującego w sali egzaminacyjnej nr 125  

               (sala gimnastyczna)  

 

Głośnik Głośnik 
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Rys. 2. Schemat rozmieszczenia zdających i zespołu nadzorującego w sali egzaminacyjnej nr 11  

 

 

 

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia zdających i zespołu nadzorującego w sali egzaminacyjnej nr 15  

                

 

Głośnik 

Głośnik 
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Rys. 4. Schemat rozmieszczenia zdających i zespołu nadzorującego w salach egzaminacyjnych nr 14 i 18 

 

 

 

Rys. 4. Schemat rozmieszczenia zdających i zespołu nadzorującego w salach egzaminacyjnych nr 102,   103, 

109, 116, 117, 121, 122, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211 

 

Głośnik 

Głośnik 
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Rozdział 4: Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, 

przewodniczących oraz członków zespołu nadzorującego – przed rozpoczęciem 

egzaminu (przed godziną 9.00 lub 14.00) oraz w trakcie jego trwania: 

 

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE)  

a) PZE przeprowadza dla członków zespołów nadzorujących szkolenie dotyczące 

procedur przeprowadzania egzaminu oraz zasad bezpieczeństwa podczas niego  

b) PZE informuje przewodniczącego oraz członków zespołu nadzorującego o: 

• konieczności potwierdzenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań , aby mogli 

uczestniczyć w egzaminie,  

• obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką przez cały czas przygotowań 

do egzaminu i w jego trakcie, a także konieczności korzystania z rękawiczek 

jednorazowych przy losowaniu miejsc dla zdających i przekazywaniu 

materiałów, 

• ograniczeniu poruszania się po sali i preferowanym nadzorowaniu przebiegu 

egzaminu w pozycji stojącej,  

• konieczności regularnego wietrzenia sali,  

• niezamykaniu drzwi do sali (za wyjątkiem egzaminu z języka obcego 

nowożytnego podczas odtwarzania nagrań), 

• przebywaniu w danej sali egzaminacyjnej zdających chorych na alergię 

lub inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar, łzawienie.  

PZE oraz osoba, która podpisała się na protokole właściwego zabezpieczenia materiałów 

egzaminacyjnych, przekazują przewodniczącym zespołów oraz przedstawicielowi zdających 

informację o liczbie otrzymanych kopert przezroczystych zgodnie z zawartością przesyłki. 

PZE może otworzyć kopertę wyłącznie w obecności przewodniczących zespołów 

nadzorujących i przedstawiciela uczniów.  

PZE przekazuje odpowiednią liczbę arkuszy i kopert zwrotnych przewodniczącym ZN 

w obecności przedstawiciela zdających. 
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2. Przewodniczący zespołu nadzorującego (ZN): 

 

a) koordynuje proces wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej o godzinie 

wyznaczonej przez PZE (do sali gimnastycznej 8.30/13.30, do pozostałych sal 

8.45/13.45). Zdający wchodzą do sali pojedynczo, okazując dokument 

ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; przewodniczący lub członek zespołu 

nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą 

pracować. Przewodniczący ZN uzupełnia wykaz zdających w danej sali 

(załącznik nr 15) o numery miejsc i zaznacza  nieobecności (N).  

b) przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie 

wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 

oraz korzystania z takich urządzeń znajdujących się w sali. 

c) informuje zdających o: 

 

• zasadach zachowania się podczas egzaminu, 

• sposobie korzystania z pomocy i zasadach kontaktowania się z członkami 

zespołu, 

• zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

• obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką w przypadku kontaktu 

bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali 

egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

• niedotykaniu dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu, a także 

przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

• konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających 

po zakończonym egzaminie oraz zakazie gromadzenia się w grupach, np. aby 

podzielić się wrażeniami z niego. 

• konieczności sygnalizowania poprzez podniesienie ręki chęci skorzystania 

ze słownika podczas egzaminu z języka polskiego oraz obowiązku 

zdezynfekowania rąk i zakrycia maseczką ust i nosa przed podejściem 

do stolika komisji, na którym znajduje się słownik. 

Przewodniczący ZN prosi o potwierdzenie przez zdających, że nie ma żadnych 

przeciwwskazań, aby mogli uczestniczyć w egzaminie. 
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3) Zadania zespołu nadzorującego 

 

a) Do zadań członków ZN  w trakcie egzaminu należy: 

• rozdanie (w rękawiczkach) arkuszy zdającym o wyznaczonej godzinie 

rozpoczęcia egzaminu 

• rozdanie wszystkich naklejek przygotowanych przez OKE w dniu 

pierwszego egzaminu (j. polski). Zdający zobowiązani podsiadać je 

na każdym egzaminie. 

• przypomnienie o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL 

na naklejkach przygotowanych przez OKE* (procedura na str. 15.), 

• polecenie, aby zdający upewnili się, czy dostali arkusze z symbolem zgodnym 

z tym zapisanym na naklejce i zgłoszenia ewentualnej niezgodności, 

• polecenie zdającym sprawdzenia kompletności arkuszy, a w przypadku 

języka polskiego upewnienia się, że zdający otrzymali 2 zeszyty 

z oznaczeniami 1 i 2. (zdający, który zgłasza braki w arkuszu 

egzaminacyjnym, otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z puli arkuszy 

rezerwowych; informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego 

przewodniczący ZN zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu w sali 

(załącznik 16), a zdający wymianę arkusza potwierdza podpisem w tym 

samym protokole, 

• przypomnienie o konieczności zapoznania się z instrukcją na pierwszej 

stronie arkusza, 

• polecenie zakodowania arkuszy oraz kontrola sposobu ich kodowania 

(zdający koduje arkusz na stronie tytułowej – kod, PESEL, naklejka oraz 

na karcie odpowiedzi (jeśli jest) – PESEL i naklejka)** (wzór na str. 15-16.), 

• sprawdzenie, czy zdający otrzymali wybrane wzory matematyczne (dotyczy 

egzaminu z matematyki) lub wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 

na egzamin z biologii, chemii i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii 

i fizyki),  

• przypomnienie o obowiązku przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

na 10 minut przed zakończeniem egzaminu z matematyki i języka obcego 

nowożytnego. 
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• zapisanie na tablicy czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu określonego 

dla danego egzaminu/poziomu, 

• w przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 

bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 

odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są 

instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy 

na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie 

poszczególnych zadań. *** (procedura dot. awarii płyty na str. 16.), 

• nadzór przebiegu egzaminu (samodzielność pracy zdających), dopilnowanie, 

by zdający zakończyli egzamin zgodnie z wyznaczonym czasem. 

 

b) Zadania członków zespołu nadzorującego po zakończeniu egzaminu: 

• zebranie arkuszy, 

• odnotowanie w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej oddania 

arkuszy egzaminacyjnych przez zdających (np. znakiem +/✓ przy nazwisku 

zdającego,) 

• zaznaczenie dysleksji /dyskalkulii na stronie tytułowej arkuszy i na kartach 

odpowiedzi zdających oznaczonych odpowiednio literą K i T na Wykazie 

zdających (załącznik nr 15), 

• przeliczenie, uporządkowanie i spakowanie materiałów egzaminacyjnych,  

• podpisanie wykazu zdających (załącznik nr 15), 

• spakowanie do zwrotnych (bezpiecznych) kopert oddzielnie: arkuszy 

z różnych poziomów i różnych formuł egzaminu, arkuszy z matematyki 

zdających z dyskalkulią (z dopiskiem na kopercie DYSKALKULIA), arkuszy 

zdających z różnych OKE; do oddzielnych kopert należy spakować arkusze 

egzaminacyjne z języka polskiego oznaczone numerem 1 oraz arkusze 

oznaczone numerem 2.  

• opisanie zwrotnych (bezpiecznych) kopert oddzielnie dla każdej wskazanej 

powyżej grupy arkuszy wg otrzymanego  wzoru **** (opis koperty - str. 17.), 

• zaklejenie zwrotnych kopert w obecności przedstawicieli zdających 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
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• wypełnienie protokołu przebiegu części pisemnej egzaminu w danej sali 

(załącznik 16), 

• przekazanie wszystkich materiałów egzaminacyjnych (arkuszy zapakowanych 

w bezpieczne koperty) dyrektorowi szkoły. 

 

Rozdział 5: Zdający: 

1) W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego 

może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem 

osób udzielających pomocy medycznej. Zdający sygnalizuje taką potrzebę 

przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego 

na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, 

a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali 

(załącznik 16). Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający 

zakrywa maseczką usta i nos. 

 

2) Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających 

związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania 

egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych 

ani ich nie komentuje. 

 

3) Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu 

maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod 

warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu  

 

4) Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu 

egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z puli arkuszy rezerwowych. 
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5) Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki tablicach zawierających 

matematyczne lub wybrane wzory i stałe fizykochemiczne i otrzymuje nowy egzemplarz. 

 

6) Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem zdający 

zostają poinformowani przez przewodniczącego ZN o czasie pozostałym do zakończenia 

pracy, a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym oraz z języków 

obcych nowożytnych na wszystkich poziomach dodatkowo obowiązku przeniesienia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie 

odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu. 

 

7) Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 

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

Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności 

zdającego sprawdza kompletność materiałów. Arkusze pozostają na stolikach lub mogą być 

zbierane sukcesywnie przez członków ZN. 

8) Należy pamiętać, aby przy bezpośrednich kontaktach zdającego z członkiem zespołu 

nadzorującego zarówno zdający, jak i członek zespołu nadzorującego mieli zakryte usta 

i nos maseczką. 

 

9) w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w przeddzień egzaminu w czasie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły zdający w obecności opiekuna pracowni oraz członka 

ZN sprawdza w ciągu 1 godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawała 

egzamin, oraz wybranego oprogramowania 

 
Czas trwania egzaminów: 

j. polski p. podstawowy (170 min), p. rozszerzony (180 minut), 

matematyka p. podstawowy (170 min), p. rozszerzony (180 minut), 

j. obcy nowożytny p. podstawowy (120 min), p. rozszerzony (150 minut), 

biologia/chemia/fizyka/geografia/historia/wos - p. rozszerzony (180 minut) 

informatyka – p. rozszerzony (część 1. – 60 minut, część 2. – 150 minut). 
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Objaśnienia: 

* błąd w numerze PESEL 

W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi kopertę z naklejkami 

z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer w wykazie zdających i potwierdza korektę czytelnym 

podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza przewodniczący 

zespołu nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających. Przewodniczący zespołu nadzorującego 

zamieszcza w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

w danej w sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się 

na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych 

na naklejkę zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego 

dopisuje identyfikator szkoły. W przypadku braku numeru PESEL zdający wpisuje w miejscach 

przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

** kodowanie arkuszy  i kart odpowiedzi 
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*** awaria płyty 
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**** opisywanie kopert 
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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U CZŁONKA 

ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO LUB ZDAJĄCEGO 

Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący lub członek ZN informuje o tym przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej 

objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu (Izolatorium – sala 21). 

W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka ZN przejawiającego objawy 

choroby PZE niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. PZE powinien – tak szybko, jak jest 

to możliwe zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału 

w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może 

wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu 

nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz 

zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej 

sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole 

zbiorczym. 

W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej 

objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu PZE może podjąć decyzję o przerwaniu 

i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego 

egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest 

niezbędne. 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje o zaistniałej sytuacji właściwą 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia osoby 

z objawami chorobowymi także pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy stan zdrowia nie 

wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, osoba przejawiająca objawy 

chorobowe powinna udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu 

i skorzystać z teleporady medycznej. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 

21, 01-864 Warszawa, telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia 

zakażenia koronawirusem oraz: 

505-342-009; 501-127-338;  699-834-426; 

698-107-933; 884-697-317;  606-165-090;  

604-135-225   

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego:502 171 171 

lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 

lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym 

Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 

w Warszawie tel. 22 508 20 20 

Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61 

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA –  800 190 590 


