
Ważne informacje  dla przystępujących do egzaminu maturalnego oraz egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czerwiec-lipiec 2020 

Wytyczne opracowane i ogłoszone przez CKE, GIS oraz MEN.  

 

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 sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, notatek czy telefonów 

komórkowych. W szkole nie ma możliwości przechowania tych rzeczy.  

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

kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

5. Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę z wodą.  

6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, winny w czasie przerwy opuścić 

budynek szkoły.  

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 

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:  

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

b) wychodzi do toalety,  

c) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej 

EPKwZ i EZ), 

d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

10. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet 

po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym.  

11.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 

przyłbicę.  

12. W przypadku egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający 

nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, 

sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych 

miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.  

13. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić ten fakt 

dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 roku.  

14.  W czasie trwania egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających  

z jednego egzemplarza np. słownika, dokumentacji technicznej czy urządzenia należy koniecznie 

użyć płynu dezynfekującego dostępnego w sali egzaminacyjnej.  

15.  Oczekując na wejście do szkoły oraz do sali egzaminacyjnej, jak również po zakończeniu egzaminu 

należy unikać tworzenia się grup, zachowywać bezpieczną odległość i przestrzegać rygorów 

sanitarnych.  



16. Swoją obecność na egzaminie zdający potwierdza podpisem na liście wyłącznie własnym 

długopisem.  

17. 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, zdający, nawet jeśli zakończyli pracę, muszą 

pozostać na sali do zakończenia egzaminu. 

18. Egzaminy maturalne rozpoczynają się 8 czerwca 2020 roku egzaminem z języka polskiego – 

godzina 9:00 egzamin na poziomie podstawowym, godzina 14:00 egzamin na poziomie 

rozszerzonym.  

19. Wszyscy zdający egzamin na poziomie podstawowym winni zgłosić się do szkoły najpóźniej  

o godzinie 8:15. Na egzamin o godzinie 14:00 zdający zgłaszają się najpóźniej o godzinie 13:15.  

20. Przystępując do egzaminu, każdy zdający obowiązkowo winien mieć przy sobie: dokument 

tożsamości ze zdjęciem, świadectwo ukończenia szkoły (dotyczy skierowanych przez OKE w Łodzi),  

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem, przybory pomocnicze zgodne z komunikatem 

dyrektora CKE przedmiot przybory i materiały pomocnicze: 

biologia, chemia, fizyka: linijka, kalkulator prosty  

geografia: linijka, kalkulator prosty, lupa  

matematyka: linijka, cyrkiel z możliwością włożenia długopisu, kalkulator prosty, 

 wiedza o społeczeństwie: kalkulator prosty. 

21. Egzaminy pisemne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się 23 czerwca 2020r.  

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniach 22.06.2020 do 07.07.2020r.  

  

 


