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



Zdający nie może przyjść na egzamin, 
jeżeli przebywa w domu z osobą 
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
albo sam jest objęty kwarantanną 
lub izolacją w warunkach domowych. 



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

Na terenie szkoły poruszamy się w maseczkach  

- cały czas! 



Przy wchodzeniu do budynku szkoły obligatoryjnie korzystamy 
z płynu do dezynfekcji rąk. 



Udajemy się na korytarz na drugim piętrze. 

Tam w odpowiednich odległościach, czyli 1,5 metra od siebie 
oczekujemy na rozpoczęcie egzaminu. 

Egzaminy w sesji 2020 będą miały miejsce 

w sali 202. 



Unikamy tworzenia się grup przed szkołą 
oraz przed salą egzaminacyjną 
przed rozpoczęciem egzaminu 
oraz po jego zakończeniu. 



Dla każdego z Was będzie przygotowane miejsce, 
w którym będziesz mógł zostawić rzeczy osobiste 
– plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. 

Każdy otrzyma dostęp do jednoosobowego pokoju w internacie. 



15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu 

rozpoczynamy wchodzenie do sali. 



Jesteście wyczytywani kolejno z listy. 

Potwierdzacie swoją obecność 
na egzaminie, podpisując się w wykazie, 
korzystając z własnego długopisu. 

W celu identyfikacji pokazujecie dokument 

z numerem PESEL; komisja może poprosić 

o odsłonięcie twarzy w celu potwierdzenia tożsamości. 

 



Możecie wnieść na salę egzaminacyjną wyłącznie przybory wymienione 
w komunikacie o przyborach. 

Możecie wnieść małą butelkę wody, 
którą stawiają na podłodze przy nodze stolika. 



Członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego 
losuje numer stolika dla niego 
i odkłada go do pudełka. 

Numerów sami nie losujecie! 



Otrzymujecie naklejki przygotowane przez OKE. 



Zajmujecie wylosowane miejsce. 



Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej, 
nie musicie zakrywać ust i nosa. 



Witamy Was serdecznie… 



… modlimy się na dobry początek… 



… i przypominamy o zasadach 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa: 

 



- zakrywamy usta i nos, kiedy w sali egzaminacyjnej do Ciebie 
podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na 
zadane pytanie, lub kiedy opuszczasz salę egzaminacyjną, 
lub podchodzisz do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki. 
Obok stolika ze słownikami będzie stanowisko do dezynfekcji rąk. 



- nie kontaktujemy się z innymi zdającymi; po egzaminie możecie to 
uczynić za pomocą komunikatorów 



- nie dotykamy dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 
a także przestrzegamy higieny podczas kaszlu i kichania; 
podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką 

 



- nie gromadzimy się w grupach, 
np. aby podzielić się między sobą wrażeniami 
po egzaminie. 



Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 
bądź korzystania z takich urządzeń nadal obowiązuje. 



Do sali egzaminacyjnej możecie wnieść wyłącznie przybory wymienione 
w komunikacie o przyborach. 

Nie można pożyczać materiałów od innych zdających. 



Przybory użyczone przez szkołę 
(rezerwowy długopis, kalkulator, słowniki) 
zostały poddane dezynfekcji. 

Możesz być spokojny. 



Nie powinieneś opuszczać sali. 
Gdy jest taka konieczność, to odkładasz zamknięty arkusz na brzeg 
stolika, podnosisz rękę i po uzyskaniu zgody wychodzisz 
(np. do najbliższej toalety). 

Czas wyjścia i powrotu jest odnotowany. 



Po zakończeniu pracy z arkuszem, podnosisz rękę. 
Oczekujesz na kogoś z komisji, kto sprawdzi kodowanie. 
Po uzyskaniu zgody opuszczasz salę. 



Uwaga! 
Jeśli do końca egzaminu pozostało nie więcej niż 15 minut, 
to już nie wychodzisz – zostajesz do końca. 
 



Przechodzimy do czynności organizacyjnych 

związanych z arkuszem egzaminacyjnym. 



Otrzymujesz arkusz. 

Arkusz na ławkach pozostaje zamknięty, 
a najlepiej go nie dotykaj. 
Procedury przejdziesz wspólnie, 
instruowany przez przewodniczącego komisji. 

Nie śpiesz się! 



Zapoznajemy się z instrukcją zamieszczoną 
na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. 



Odbezpieczamy arkusze. 



Sprawdzamy kompletność arkusza egzaminacyjnego, 
tj. czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, 
wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania. 

Arkusz przeglądamy, a nie czytamy. 



Sprawdzamy poprawność numeru PESEL 
na naklejkach przygotowanych przez OKE 
oraz kodujemy arkusz egzaminacyjny. 

Po zakodowaniu pozostawiamy zamknięty arkusz przed sobą. 



Przewodniczący zespołu nadzorującego 
zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, 
czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem 
egzaminacyjnym. 



W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 
bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 
zostanie odtworzona płyta CD. 



W ciągu ostatnich 15 minut 
przed zakończeniem egzaminu 

(nawet jeżeli skończyłeś pracę 
z arkuszem egzaminacyjnym) 

nie opuszczasz sali egzaminacyjnej. 



10 minut przed zakończeniem 

poinformujemy Ciebie o czasie pozostałym 
do zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu 
z matematyki na poziomie podstawowym 
oraz z języków obcych nowożytnych 
na wszystkich poziomach – przypomnimy 
o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 



Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin 
komisja zbierze prace od zdających, 
sprawdzając kompletność materiałów. 



Jeden zdający pozostaje w sali, zachowując bezpieczną odległość,  
do momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych. 



DZIĘKUJĘ 


