
Komunikat – Matura 2020  
 

Egzaminy maturalne odbywają się zgodnie z harmonogramem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (godziny rozpoczęcia 9:00/14:00) oraz 

regulaminem przeprowadzenia egzaminów. 

Przed wejściem do budynku szkoły od strony warsztatów szkolnych 

ustawiają się zdający w sali kondycyjnej oraz sali nr 1, w kolejności 

alfabetycznej zgodnie z listami wywieszonymi na drzwiach. 

Przed wejściem głównym do budynku szkoły ustawiają się zdający 

w pozostałych salach (s. 17, 30, 31, 22), w kolejności alfabetycznej zgodnie 

z listami wywieszonymi na drzwiach. 

Zdający w sali kondycyjnej – godzina 08:15, w pierwszym dniu egzaminu. 

Zadający w sali nr 1 – godzina 08:25, w pierwszym dniu egzaminu. 

Kolejne dni egzaminu, odpowiednio 5 minut później. 

Zdający w bibliotece (sala 30) – godzina 08:15, w pierwszym dniu egzaminu. 

Zdający w auli (sala nr 31) – godzina 08:25, w pierwszym dniu egzaminu. 

Zdający w sali nr 17 – godzina 08:35, w pierwszym dniu egzaminu. 

Kolejne dni egzaminu, odpowiednio 5 minut później. 

Ewentualna odzież wierzchnia oraz zbędne rzeczy (telefon, torebka, obuwie) 

zostają złożone przez zdającego w szatni, w przygotowanym przez niego 

worku foliowym. Proszę nie przynosić ze sobą cennych przedmiotów 

i pieniędzy. 

Zdający mogą wnieść na salę tylko przybory i materiały pomocnicze 

wskazane w Komunikacie Dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie 

materiałów i przyborów pomocniczych…, oraz butelkę wody. Posiadanie 

wszelkich nośników elektronicznych grozi przerwaniem egzaminu 

i usunięciem z sali. Zdający ma okazać dowód osobisty. 

Zdający egzamin z matematyki oraz geografii, przed wejściem na egzamin 

okazują członkowi komisji egzaminacyjnej kalkulator (nie jest on 

przedkładany wcześniej w szkole w celu sprawdzenia). 

Zdający w sali kondycyjnej oraz sali nr 1, korzystają z szatni oraz toalety 

znajdującej się przy sali gimnastycznej. 

Obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania dystansu społecznego oraz 

dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku szkoły. Po wejściu kierujemy się 

bezpośrednio do wskazanych sal najkrótszą drogą komunikacyjną. Nie 

przemieszczamy się po budynku szkoły. 



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

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca 

w przeprowadzaniu egzaminu 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. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym 

książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. W przypadku materiałów 

jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest 

konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 

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

i nos. 

6. 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 lub  po podejściu zdających do stanowiska 

egzaminacyjnego 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). 

7. Losowanie numerów stolików na egzaminie maturalnym przeprowadza 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 

w obecności zdającego. 

8. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się 

w wykazie, korzystając z własnego długopisu. 

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: 

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. 

10. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest 
korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału 

z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, koniecznym jest 



zdezynfekowanie przed skorzystaniem z danego materiału 

egzaminacyjnego. 
11. 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 lub kiedy obserwują przebieg 

egzaminu, siedząc albo stojąc. 

12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust 

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

korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali 

egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać 

zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami 

zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył 

pracę) 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. 

14. Zdający opuszczają salę po egzaminie według ustalonej kolejności, 

stosując się do poleceń członków zespołu nadzorującego. 

15. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie 

przerwy opuszczają budynek szkoły. 

 

Zdający są zobowiązani przestrzegać obowiązujące zasady bezpieczeństwa, 

w tym przede wszystkim: 

- o zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

- 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 

- 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 

- konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających 

po zakończonym egzaminie. 

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

 

 

 

 

 



PRZYDZIAŁ SAL  

JĘZYK POLSKI PP Sala egzaminacyjna 

   absolwenci LO biblioteka (oznaczona nr 30) 

   absolwenci TM, 
   + absolwenci TZ z lat ubiegłych: 
   T. Nadolnik, A. Sikorska 

sala kondycyjna 
(oznaczona nr 11) 

   absolwenci TT sala nr 1 (oznaczona nr 18) 

   absolwenci TB sala nr 17 

   absolwenci TG aula (oznaczona nr 31) 

   absolwent LO z roku ubiegłego: K. Mulka sala nr 22 

 
JĘZYK POLSKI PR 

 
 

wszyscy zdający - wg deklaracji sala nr 31 

 

MATEMATYKA PP 

 

   absolwenci LO, biblioteka (oznaczona nr 30) 

   absolwenci TM 
   + absolwenci TZ lat ubiegłych: 

  I. Jachym, E. Zych, A. Sikorska (nowa f.) 
  N. Mróz, M. Włodarczyk (stara form) 

sala kondycyjna 
(oznaczona nr 11) 

   absolwenci TT sala nr 1 (oznaczona nr 18) 

   absolwenci TB 

   absolwenci LO z lat ubiegłych (3) 

sala nr 17 

   absolwenci TG + abs. TZ: K. Madej aula (nr 31) 

   absolwent LO z roku ubiegłego sala nr 22 

 
JĘZYK ANGIELSKI PP 

 

   absolwenci LO biblioteka (nr 30) 

   absolwenci TM, 
   absolwenci TZ z lat ub.: T. Nadolnik, 

   A. Sikorska, K. Mordawski, N. Nosek, 
    I. Jachym 

sala kondycyjna  
(oznaczona nr 11) 

   absolwenci TT sala nr 1 (oznaczona nr 18) 

   absolwenci TB sala nr 17 

   absolwenci TG aula (nr 31) 

  

JĘZYK ANGIELSKI PR  

   absolwenci LO (wg deklaracji) s.17 

   absolwenci TB, TT, TM (wg deklaracji) biblioteka (nr 30) 

   absolwenci TG (wg deklaracji) aula (nr 31) 

 
JĘZYK ANGIELSKI P. DWUJĘZYCZNY 

 

wg deklaracji s. 22 

 
MATEMATYKA PR 

 

wszyscy zdający - wg deklaracji aula (nr 31) 



BIOLOGIA PR  

absolwenci LO (wg deklaracji) aula (nr 31) 

absolwent LO z roku ub.  sala 22 

 

CHEMIA PR 

 

wszyscy zdający - wg deklaracji aula (nr 31) 

 
INFORMATYKA PR 

 

wszyscy zdający - wg deklaracji sala nr 19 

 

GEOGRAFIA PR 

 

absolwenci LO (wg deklaracji) biblioteka (oznaczona nr 17) 

absolwenci TZ (wg deklaracji) aula (nr 31) 

 

HISTORIA PR 

 

wszyscy zdający - wg deklaracji aula (nr 31) 

 

 


