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Podstawowe wytyczne

 Zdający na egzamin muszą się zgłosić najpóźniej o godzinie 30 MINUT
PRZED GODZINĄ ROZPOCZĘCIA EGZAMINU

 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

 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

 Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych
opiekunów uczniów

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

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów
piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą
pożyczać przyborów od innych zdających



 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

 Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą 
w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie 
szkoły  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w specjalnie 
do tego wyznaczonej przestrzeni

 Zdający spóźnieni na egzamin mogą zostać wpuszczeni na salę 
najpóźniej do zakończenia czynności organizacyjnych



Środki ochrony osobistej

 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają 
zakryte usta i nos

 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)

 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



 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

 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 przy stoliku



 Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas 
przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami 
egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji 
tych miejsc

 Co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwali oraz na 
zewnątrz budynku nie będzie zbyt dużego hałasu) oraz po 
egzaminie, będą wietrzone sale 

 Szkołą zapewni miejsce, w którym zdający będzie mógł zostawić 
rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.



Zasady w trakcie egzaminu
 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, 

zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. 

 Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym 
tożsamość (z aktualnym zdjęciem). 

 Zdający wchodząc na salę potwierdzają swoją obecność  na 
egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu

 Zespół nadzorujący losuje numer stolika dla zdającego, zdający 
zajmują wylosowane miejsce

 Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu 
maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu 
na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem 
egzaminu z danego przedmiotu

 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali  



 Zdający w trakcie egzaminu może korzystać wyłącznie z 
materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w 
komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może 
wnosić do sali innych materiałów i przyborów 

 Zdający nie może kontaktować się z innymi zdającymi w trakcie 
egzaminu 

 Wszystkie potrzeby (np.: wyjście do toalety, skorzystanie ze 
słownika, zakończenie pracy przed czasem) zdający zgłasza 
poprzez podniesienie ręki i czeka na osobę z komisji nadzorującej

 Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny 
zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu 
nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie 
danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, 
zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz 
sprawdzić kompletność arkusza. 



 Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać 
pracy innym zdającym.  

 Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania 
materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu 
nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali 
egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych 
po zakończeniu części pisemnej egzaminu.  

 Egzamin zdającego z danego przedmiotu może zostać 
unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący 
stwierdzi:

 niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez 
zdającego 

 wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia 
telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w 
wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez 
zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, 
lub niedozwolonych materiałów i przyborów 

 zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu w 
sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. 



Zasady bezpieczeństwa

 Zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu 
bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali 
egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

 Nie powinno się dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

 Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką 

 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

 Po zakończonym egzaminie trzeba zachować odpowiedni dystans od 
innych zdających wrażeniami po egzaminie proszę dzielić się między sobą 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, unikając spotkań w grupie



Przybory – stary egzamin klasy IV
 Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i 

kart odpowiedzi powinien mieć́: długopis (pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań ́, oraz może mieć́
kalkulator prosty*

 Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych

 B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych - kalkulator z funkcjami 
trygonometrycznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, 
długopisy/cienkopisy z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka 

 B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką 
nieruchomościami kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, 
ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy/cienkopisy z czerwonym, 
niebieskim, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

 R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 
cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, 
cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2 

 R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej 
architektury krajobrazu kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka 
kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy 
grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2 



Przybory – nowy egzamin klasy III
 Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy 

egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć ́: długopis (pióro) z 
czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania 
rozwiązań ́, oraz może mieć ́ kalkulator prosty*

 Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych

 RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów 
architektury krajobrazu - kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka 
kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, 
kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 
0,3 i 0,2 

 BD.29 Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych -
kalkulator prosty*, 

 BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i 
realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów –
kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, linijka ok.20cm, 
pisaki/cienkopisy/kredki/długopisy  po 1 szt. w kolorze zielonym, 
czerwonym, brązowym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym, 
fioletowym



 Wyniki egzaminów zostaną opublikowane  31 sierpnia 2020r



Pamiętaj!!



POWODZENIA!!!

Wszelkie pytania proszę kierować na adres

anna.wojcik.a@gmail.com lub tel. 326722583


