WYTYCZNE MEN, CKE I GIS oraz PROCEDURY CKE
obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2021 r.
• Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
• 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.
• Czekając na wejście do budynku szkoły, przed budynkiem 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.
• Zdający mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej
oraz kiedy:  w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek Zespołu Nadzorującego, 
zdający opuszcza salę egzaminacyjną,  zdający podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się
np. słowniki.
• Obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.
• Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
• Należy pamiętać o przestrzeganiu higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem
łokcia).
• Obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po
egzaminie.
• Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący lub członek zespołu
nadzorującego informuje o tym Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który zapewnia
odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od
innych osób.
• Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  zdający,  osoby zaangażowane w
przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, - pracownicy
szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni.
• Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym
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 prostego itd.
• Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
• Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu
przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne

słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu
nadzorującego (w rękawiczkach).
• Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą
niegazowaną (nie więcej niż 1 litr).
• 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,
jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej
podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność
przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.
•

•
•

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie (4 TOT – godz. 8.00,
4 TIB – godz. 8.15, 4 TIA – godz. 8.25), absolwenci lat wcześniejszych minimum 40 minut
przed rozpoczęciem egzaminu.
Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym
zdjęciem).
Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

•

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i
przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach,
z zastrzeżeniem, że z uwagi na epidemię COVID 19, zdający przynosi własne przybory.
Wybrane wzory matematyczne, fizykochemiczne, słownik ortograficzny i poprawnej
polszczyzny zapewnia szkoła.
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•

Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
Podczas egzaminu zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem
egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo
nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny, 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
nadzorujący stwierdzi:
a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
b. 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
c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu
maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie
egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.
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