
ABC  maturzysty 2020 

 

1. Wiedzieć, gdzie, kiedy i z czego zdaje się egzaminy pisemne. 

2. Znać zasady bezpieczeństwa wynikające z rozporządzeń MEN, MZ i CKE dotyczące zapobieganiu 

epidemii coronawirusa. (patrz zalecenia). 

3. Na egzamin pisemny trzeba zgłosić się 40 minut przed egzaminem (8.2o albo 13.2o). 

4. Na egzamin pisemny poziom podstawowy z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego należy 

stawić się o 8.10. 

5. Kody kreskowe będą rozdawane uczniom w dniach czwartek-piątek (4-5 czerwca) w g.9.oo – 12.oo 

w szkolnej stołówce. Osoby, które nie odbiorą kodów kresowych otrzymają je w kolejnych dniach 

egzaminu. 

6. Pomoce dydaktyczne: słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny, karty wzorów         

z matematyki, biologii, chemii i fizyki zapewnia szkoła. 

7. Wszystkie inne pomoce (długopis, pióro z czarnym tuszem, cyrkiel, linijkę, lupę (geografia, 

historia, historia sztuki) oraz prosty kalkulator 4 działania, pierwiastkowanie, obliczanie 

procentów) absolwent przynosi sam. 

8. Arkusze należy wypełniać czarnym długopisem lub piórem. W żadnym wypadku ołówkiem. Arkusz 

koduje się w dwóch miejscach PESEL-em oraz kodem ID, który poznasz na egzaminie. 

9. Na każdy egzamin należy zabrać dowód tożsamości. Pamiętać o PESEL-u. 

10. Egzaminy pisemne rozpoczynają się punktualnie, po rozpoczęciu egzaminu uczeń może nie 

zostanie wpuszczony na salę. 

11. W przypadku nieszczęśliwych sytuacji należy zgłosić fakt niemożności przystąpienia do egzaminu 

tego samego dnia do dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem (wiarygodne zaświadczenie 

lekarskie, poświadczenie z policji itp.). Mogą to zrobić rodzice ucznia. Warto znać telefon do 

szkoły 566222733. 

12. Wszystkie problemy podczas egzaminu pisemnego należy sygnalizować poprzez podniesienie ręki. 

13. Gdy w sali odbywają się egzaminy różnych typów (długości egzaminu) należy zachować szczególną 

dyscyplinę pracy, w szczególności sprawdzić czy otrzymało się kompletny i właściwy arkusz, o 

stosownym poziomie. 

14. Pamiętaj by zapoznać się z informacjami zawartymi na pierwszej stronie arkusza. 

15. Do sali możesz wnieść małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze przy nodze stolika. 

16. W wypadku niesamodzielnej pracy ucznia dyskwalifikuje Przewodniczący Szkolnego Zespołu 

Egzaminacyjnego. 

17. Uczniowie zdający egzamin pisemny z informatyki 15 czerwca g.12.3o sprawdzają stanowiska 

komputerowe. 

18. O wynikach możesz dowiedzieć się ze strony OKE Gdańsk (serwis dla ucznia) korzystając ze 

swojego kodu dostępu. Rozdanie świadectw nastąpi o g.10.oo 11 sierpnia (wtorek). Świadectwo 

maturalne mogą odebrać np. rodzice, jeśli mają upoważnienie (druk do pobrania w sekretariacie 

szkolnym pokój 024). 

 

 

 

 

 



Zalecenia MEN, MZ i CKE 

 
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. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

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

maskotek. 

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

itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego 

egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 

7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, powinny w czasie przerwy opuścić budynek 

szkoły. W szczególnych przypadkach można oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu 

danego dnia przy zachowaniu dystansu 2 metrów od innej osoby w wyznaczonym miejscu.  

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

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

9. 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). 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). 

10. Zdający dezynfekuje ręce płynem.  

11. 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: 

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

2) wychodzi do toalety, 

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

12. Zdający, jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu 

miejsca przy stoliku. 

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

przyłbicę. 

14. Zdający przed skorzystaniem ze słownika dezynfekuje ręce płynem. 

15. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego 

długopisu. 

16. 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. 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 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia 

lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi). 


