
Wytyczne na czas egzaminu maturalnego w 2020 r. 

 

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 sam jest objęty kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. 

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

komórkowych, maskotek. 

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

jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, 

które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

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

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

członków zespołu nadzorującego. 

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

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Zarówno zdający, jak i członkowie 

zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos 

w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca. 

7. Sale egzaminacyjne są przygotowane według wytycznych MEN, CKE i GIS: stoliki dla 

każdego zdającego są ustawione w odległości zapewniającej samodzielność pracy oraz 

bezpieczeństwo sanitarne, tj. zapewnienie pomiędzy zdającymi co najmniej 

1,5-metrowego odstępu w każdym kierunku. 

8. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający 

wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamość. 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); 

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

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający 

ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

• wychodzi do toalety 

• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej 

10. By uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu, zdający będą wpuszczani na egzamin według ustalonej 

przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego kolejności (informację o tym 

absolwenci otrzymają pocztą poprzez e-dziennik). 

11. Na egzaminy maturalne są przeznaczone dwie sale: 

• sala nr 1 (sala gimnastyczna) – do tej sali egzaminacyjnej będą prowadziły dwa 

wejścia od strony boiska szkolnego (absolwenci z dwu, trzy-dniowym 

wyprzedzeniem zostaną poinformowani poprzez e-dziennik, którym wejściem będą 

wchodzić na salę, i o której godzinie powinni stawić się na egzamin), 

• sala nr 2 (świetlica) – wejście główne od strony boiska. 



12. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej trzeba będzie zdezynfekować ręce. Płyn będzie 

znajdował się przy drzwiach do sali egzaminacyjnej. 

13. Po wejściu na salę egzaminacyjną, zweryfikowaniu tożsamości, zdający potwierdza 

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

długopisu. Losy z numerami stolików będą losowane przez członków zespołu 

nadzorującego w obecności zdającego. 

14. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd. 

15. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Na egzamin wnoszą tylko te 

przybory, które są wskazane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

16. Zdający może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę z wodą. Należy pamiętać, że 

musi ona stać na podłodze obok nogi stołu. 

17. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego słownika, obok przyboru, z którego może korzystać więcej 

niż jedna osoba, postawiony będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zanim 

skorzysta się z dozwolonego na egzaminie przyboru egzaminacyjnego konieczne będzie 

zdezynfekowanie rąk. 

18. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje raz 

jeszcze o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o: 

• zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

• obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku: kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety, wyjścia z sali egzaminacyjnej lub podejścia do 

stanowiska, na którym znajdują się, np. słowniki, 

• zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

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

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania (podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką), 

• zakazie gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po 

egzaminie. 

19. Jeżeli zdający chce skorzystać z dozwolonego materiału egzaminacyjnego, np. słownika, 

albo skończył pracę z arkuszem – zgłasza go zespołowi nadzorującemu przez 

podniesienie ręki. 

20. Jeżeli zdający ukończył pracę z arkuszem, po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali 

wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. 

21. Jeżeli do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, trzeba pamiętać 

o zakryciu maseczką ust i nosa. 

22. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy 

z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli 

zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 

egzaminacyjnej. 

23. Zdający, którzy ukończyli pracę z arkuszem i wyszli z sali egzaminacyjnej - nie 

gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin. Wrażeniami po egzaminie można 

podzielić się między sobą wykorzystując media społecznościowe, komunikatory, czy 

kontaktować się telefonicznie. Należy unikać spotkań w grupie. 


