
 

 

Instrukcja dla zdającego Egzamin Maturalny – sierpień 2021 

 
 Na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów 

zewnętrznych w 2021 r. oraz ustaleń dyrektora szkoły. 

 
 Informacje ogólne 

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

chorobę zakaźną. 

2. Zdający, nie mogą przyjść na egzamin, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

3. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły ma obowiązek zakrywania ust i nosa. 

4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po 

zajęciu miejsc przez zdających. 

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

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

6. Zabrania się tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu. 

7. Na egzaminy zdający przynoszą własny długopis, linijkę, cyrkiel, kalkulator oraz dokument 

potwierdzający tożsamość. 

8. Zdający nie powinni przynosić żadnych zbędnych rzeczy osobistych, w tym książek, telefonów lub 

innych urządzeń telekomunikacyjnych, torebek, plecaków itp. Jeżeli jednak uznają za stosowne ich 

posiadanie, to będą musieli zostawić je w wyznaczonym miejscu przy sali egzaminacyjnej. 

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. 

10. Organizację wejścia na teren szkoły oraz do sal egzaminacyjnych określa odrębny harmonogram. 

 

 



Przed egzaminem 

11. Podczas wpuszczania zdających 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). 

12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie zdających, 

korzystając z własnego długopisu. 

W trakcie egzaminu i po egzaminie 

13. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie 

zakryć usta i nos, jeżeli: 

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. 

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

po zajęciu miejsca przy stoliku. 

15. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 30 

minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. Po tym czasie o wyjściu 

z sali decyduje Przewodniczący ZN. 

16. Zabrania się tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną po 

zakończeniu egzaminu. 

17. Po egzaminie zdający opuszczają teren szkoły stosując zasady bezpieczeństwa, a wrażeniami po 

egzaminie winni dzielić się, wykorzystując media społecznościowe, komunikatory bądź telefony. 


