
   
 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. próbnego 
egzaminu maturalnego (EM)  

(opracowane w oparciu o Wytyczne na egzamin maturalny w ubiegłym roku) 

 

[!] – infromacje zaznaczone na czerwono należy przypomnieć w dniu egzaminu  
 

1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. [*] Uczeń, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

3. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem 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 (długopis z czarnym tuszem), linijki, cyrkla, kalkulatora 

prostego. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6. [*] [!] W przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez     

     zdających z np. jednego słownika -  będzie ustawiony dozownik z płynem     

    dezynfekcyjnym, z którego należy skorzystać zanim użyje się słownika. 

7. [*] [!] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść  

własną butelkę z wodą. Należy ją ustawić   na podłodze, przy stoliku.



 

8. [*] 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 
egzam.  

 

9. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, 

nie mogą w czasie przerwy opuszczać budynku szkoły. 

  

 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO 

 
 
 

1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte 

usta              i nos. 

2. [*] Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce 

– płyn ustawiony na stoliku lub w automacie z dozownikiem. 

3. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami                  

i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą. 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem 

sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających . 

       

 

4. [*] [!] Obowiązkowo rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. 

należy zostawić w szatni (drobne rzeczy w przezroczyste foliowe 

woreczki) pod nadzorem pracownika. albo pod zamknięciem. 

Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy należy zachować  

odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość 1,5 m, zakrywanie ust i 

nosa).  

Telefon można zostawić również w sekretariacie szkoły – pudełko 

opisane symbolem klasy. 

5. [*] Uczeń po wyjściu z szatni udaje się do odpowiedniej sali 

egzaminacyjnej.    Po okazaniu nauczycielowi dowodu tożsamości 

potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie swoim 



długopisem.  

6. [*] [!] 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. kończy pracę z arkuszem egzam. i 

wychodzi   

7.  [*] Zdający, jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos                   

w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

 

 

8. [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust            

i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również 

korzystać z przyłbicy, powinni przystąpić do egzaminu w odrębnej sali 

egzam.     

 

9.      [*]   Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas 

przerw między poszczególnymi zakresami lub zmianami egzaminu, ze 

względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – 

jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

 
DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU 
EGZAMINU  
  

 
1. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających 

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu 

bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali 

egzaminacyjnej 

po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a 



także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i 

kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych 

zdających po zakończonym egzaminie, 

2. [*] Nie wolno tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego 

zakończeniu, 

3. [!] Wrażeniami po egzaminie należy podzielić się między sobą z 

wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

telefonicznie, 

 

4. [*] [!]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. 

           


