
WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY  

Bez maseczki, długopisu i dowodu osobistego zdający nie zostanie 

wpuszczony na salę egzaminacyjną!!! 
 

1. Na egzamin może przyjść TYLKO osoba zdrowa, która nie przebywa na 

kwarantannie ani w izolacji domowej i nie przebywa z osobą na 

kwarantannie lub izolacji domowej. 

2. Zdający musi mieć przy sobie dokument tożsamości. 

3. Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną zbędnych rzeczy, w tym 

książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych (długopis, linijka, kalkulator) – szkoła ich nie 

udostępnia!! Zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

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

butelkę z wodą. 

6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i 

nos. 

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

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 najmniej1,5-metrowego odstępu). 

8. 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.  

Zaleca się jednak, by tak jak przy maturze próbnej, w czasie trwania 

egzaminu mieć maseczkę na twarzy dla bezpieczeństwa własnego i innych. 

9. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem 

jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w 

harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o 

godz. 9:00 . 

10. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w 

wykazie, korzystając z własnego długopisu. 



11. Przy korzystaniu z szatni prosimy o zachowanie odstępów, nietłoczenie 

się w nich i niedotykanie rzeczy innych. Wejście na dużą salę 

gimnastyczną (nr 5) bezpośrednio od podwórza, obok wejścia głównego 

12. Wejście do sal egzaminacyjnych rozpocznie się od godz. 8.15, tak abyście 

się nie tłoczyli przed szkołą czy na korytarzach i spokojnie, ale 

systematycznie zajmowali miejsce w salach, by o 8.45 wszyscy już byli na 

swoich miejscach. 

 


