
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie 

1 
 

ZASADY I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINACH MATURALNYCH 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KEN W GOGOLINIE 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W EGZAMINIE MATURALNYM 

 

1. W czasie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, 

nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności oraz 

obserwatorzy. 

2. Wszyscy członkowie zespołów nadzorujących egzaminy maturalne w Liceum 

Ogólnokształcącym im. KEN w Gogolinie są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi 

zasadami bezpieczeństwa związanymi z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz 

ich przestrzegania. 

3. Członkiem zespołu nadzorującego może być wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów choroby 

zakaźnej. 

4. Do egzaminu maturalnego może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów choroby 

zakaźnej. 

5. Jeżeli u zdającego lub członka zespołu nadzorującego pojawią się niepokojące objawy, 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie 

zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego, 

przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje 

zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar, 

kichanie lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby 

nie interpretować takich objawów, w przypadku danego zdającego, jako objawów 

„niepokojących”, o których mowa w pkt 5. 

7. Zdający i członkowie zespołów nadzorujących mają obowiązek zakrywania ust i nosa 

maseczką (przyłbicą) podczas przebywania na terenie szkoły. 

8. Zdający może zdjąć maseczkę (przyłbicę) po zajęciu miejsca przy stoliku, ale ma obowiązek jej 

ponownego nałożenia w przypadku bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, 

a w szczególności: 

a. w trakcie otrzymywania i oddawania arkuszy egzaminacyjnych,  

b. zawsze gdy podchodzi do niego członek zespoły nadzorującego, 
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c. w czasie wychodzenia do toalety, 

d. podczas podchodzenia do stolików ze słownikami i korzystania z nich,  

(przed sięgnięciem po słownik zdający ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem 

umieszczonym na tym stoliku), 

e. w trakcie wychodzenia z sali po oddaniu arkusza egzaminacyjnego. 

9. Członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące 

w przeprowadzaniu egzaminu mogą zdjąć maseczki (przyłbice) kiedy obserwują przebieg 

egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. Osoby te mają 

obowiązek ponownie zakryć usta i nos podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej. 

10. 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 

(w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  

(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych 

w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

11. Członkowie zespołu nadzorującego mają na dłoniach rękawiczki wykonując następujące 

czynności: 

a. rozdawanie naklejek przygotowanych przez OKE, 

b. rozdawanie arkuszy egzaminacyjnych, 

c. sprawdzanie poprawności kodowania arkuszy egzaminacyjnych przez zdających, 

d. sprawdzanie kompletności oddawanych arkuszy egzaminacyjnych. 

12. Osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek niedotykania dłońmi okolic twarzy, 

zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także obowiązek przestrzegania higieny podczas kaszlu i kichania 

(zakrywanie ust zgięciem łokcia). 

13. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. 

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 

zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających 

możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających 

pomocy medycznej. Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu 

zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali, zdający pozostawia 

zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 

odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu. 

14. W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać 

odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją 

dla zdającego. 

15. Zdających i członków zespołów nadzorujących oraz obserwatorów obowiązuje zakaz 

wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich 

urządzeń w tej sali. 
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16. Na każdy egzamin zdający obowiązkowo przynosi dwa własne długopisy lub pióra z czarnym 

tuszem (atramentem). Ponadto na egzaminy z biologii, chemii, fizyki i geografii – własną 

linijkę, a na egzamin z matematyki – linijkę i cyrkiel. Do sali egzaminacyjnej zdający mogą 

wnieść wyłącznie wymienione wyżej przybory oraz małą butelkę wody, która podczas pracy  

z arkuszem, powinna stać na podłodze przy nodze stolika. 

17. Pomoce takie jak: kalkulatory, lupy i „Wybrane wzory ...” zapewni szkoła. Pomoce te zostaną 

zdezynfekowane i umieszczone na każdym stoliku zdającego. Po zakończeniu egzaminu 

zdający pozostawiają je na tychże stolikach. 

18. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej 

co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku 

nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINACH MATURALNYCH 

 

I. WCHODZENIE ZDAJĄCYCH DO SALI EGZAMINACYJNEJ 

1. Zdający czekają na wejście do sali egzaminacyjnej zachowując odstęp co najmniej 1,5 m oraz 

mając zakryte usta i nos. 

2. Wszyscy wchodzący do sali egzaminacyjnej dezynfekują ręce płynem dezynfekującym 

umieszczonym na odpowiednio oznaczonym stoliku. 

3. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą 

do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując, na życzenie członka zespołu nadzorującego 

dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 

4. 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). 

 

II. POTWIERDZENIE OBECNOŚCI ZDAJĄCEGO, LOSOWANIE NUMERÓW STOLIKÓW 

I ZAJMOWANIE MIEJSC 

5. Na pierwszym zdawanym egzaminie maturalnym, zdający otrzymuje karty z paskami 

kodowymi (naklejki) przygotowane przez OKE i sprawdza poprawność numeru PESEL 

na naklejkach. 

6. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając 

z własnego długopisu. Podpis w wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez 

zdającego poprawności numeru PESEL na naklejkach. 

7. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu 

naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer w wykazie zdających i potwierdza 
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korektę czytelnym podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL 

potwierdza przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających. 

Przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w danej w sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Naklejki 

z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie 

odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych na naklejkę zdający wpisuje 

odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator 

szkoły. Opisany tryb postępowania będzie dotyczył tego zdającego na wszystkich, zdawanych 

przez niego, egzaminach maturalnych. Wykonując czynności, o których mowa powyżej, 

członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. 

8. Zdający, których naklejki nie zawierały błędów, po egzaminie zabierają je ze sobą i mają 

obowiązek przynosić je na każdy kolejny, zdawany przez nich, egzamin maturalny 

i wykorzystywać w sposób zgodny z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 

egzaminacyjnego. 

9. Wyznaczony członek komisji nadzorującej losuje każdemu zdającemu, w jego obecności, 

numer stolika, a następnie pokazuje zdającemu numer i wrzuca kartkę z numerem do 

przygotowanego pojemnika. Każdy zestaw numerków do losowania jest wykorzystywany 

tylko na jednym egzaminie, a następnie niszczony. Zasada ta dotyczy również kart 

z numerami na stoliki zdających. 

10. Po ustaleniu numeru stolika zdający zajmuje miejsce przy właściwym stoliku, a członek 

zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali 

egzaminacyjnej. 

11. Po zajęciu miejsc zdający mogą zdjąć maseczki (przyłbice), przestrzegając zapisu pkt. 8. Zasad 

zachowania się osób uczestniczących w egzaminie maturalnym. 

12. Nie przeprowadza się losowania w salach, w których egzamin pisze tylko jeden zdający. 

 

III. ODBIÓR I ROZDANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 

13. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w obecności przedstawiciela zdających 

i wraz z nim przenosi je do sali egzaminacyjnej. 

14. Po przyniesieniu do sali egzaminacyjnej materiałów egzaminacyjnych przewodniczący 

zespołu nadzorującego informuje zdających: 

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego, w tym o zasadach 

dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, 

b. o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

15. Następnie, nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE 

o harmonogramie, członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze 
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egzaminacyjne. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą 

mieć zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki. 

16. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

a. o obowiązku zapoznania się, przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, z instrukcją 

zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, 

b. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera 

dołączoną kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania, 

c. o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego, 

d. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy 

egzaminu z matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin 

maturalny z biologii, chemii i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki). 

17. Zdający zgłaszają przewodniczącemu zespołu nadzorującego ewentualne braki i otrzymują 

nowe arkusze egzaminacyjne z puli arkuszy rezerwowych i/lub Wybrane wzory… / Wybrane 

wzory i stałe… . Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu 

nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu. Wymianę arkusza 

egzaminacyjnego zdający potwierdza podpisem w tym samym protokole. 

18. Zdający wpisuje swój kod i numer PESEL oraz umieszcza otrzymane naklejki w wyznaczonych 

miejscach arkusza egzaminacyjnego (w tym na karcie odpowiedzi). Zdający nie podpisuje 

arkusza egzaminacyjnego. 

19. Członkowie zespołu nadzorującego, w obecności zdających, sprawdzają poprawność 

zamieszczenia danych oraz naklejek, o których mowa w pkt 5., w arkuszu egzaminacyjnym. 

Sprawdzając poprawność danych, o których mowa powyżej, członkowie zespołu 

nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. 

20. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, 

przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, 

czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. 

21. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni 

do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu 

czynności organizacyjnych (tzn. do chwili zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia 

i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego 

zdającego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę 

z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Zdający ten zapoznaje 

się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, 

czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. 

W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje 

kompletny arkusz. Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej. 
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IV. W TRAKCIE EGZAMINU 

22. Po rozdaniu arkuszy wyznaczony członek komisji nadzorującej zamyka drzwi do sali. 

W przypadku konieczności opuszczenia sali przez zdającego, drzwi sali każdorazowo otwiera 

członek komisji nadzorującej. 

23. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po 

zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, 

na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące 

rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone 

na rozwiązanie poszczególnych zadań. 

24. Konieczność zadania pytania, skorzystania ze słownika bądź wyjścia do toalety zdający 

sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. Członek zespołu nadzorującego, po uprzednim 

zasłonięciu ust i nosa, podchodzi do zdającego, który również ma zasłonięte usta i nos, w celu 

ustalenia dalszych działań. 

25. W przypadku wyjścia do toalety, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 

nadzorującego na wyjście z sali, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na 

swoim stoliku. Drzwi otwiera członek komisji nadzorującej. Wracając do sali zdający nie 

otwiera samodzielnie drzwi, ale puka do nich lub drzwi otwiera osoba dyżurująca na 

korytarzu. W przypadku, gdy zdający zapukał do drzwi, otwiera je członek komisji 

nadzorującej. Czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu 

egzaminu. 

26. W przypadku konieczności skorzystania ze słownika, członkowie komisji nadzorującej są 

zobowiązani dopilnować, aby z danego słownika zdający korzystali pojedynczo i aby każdy 

zdający zdezynfekował ręce przed korzystaniem ze słownika. 

27. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny 

od godziny rozpoczęcia egzaminu. 

28. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu 

przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący lub 

członek zespołu nadzorującego, w obecności zdającego, sprawdza kompletność materiałów, 

przestrzegając zasad związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Arkusz 

pozostaje na stoliku. 

29. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy 

pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, 

którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy 

pozostałym zdającym. 

30. 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. 
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31. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący 

zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, 

a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym oraz z języków obcych 

nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na 

karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu. 

 

V. ZAKOŃCZENIE EGZAMINU 

32. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący lub członek 

zespołu nadzorującego, przy stoliku zdającego, w jego obecności, sprawdza kompletność 

materiałów egzaminacyjnych (zakodowany zeszyt zadań oraz karta odpowiedzi), a następnie 

zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Pracę każdego zdającego – po sprawdzeniu jej 

kompletności – można pozostawić na stoliku do momentu odebrania prac od wszystkich 

zdających, można również zbierać je sukcesywnie. Jeden zdający powinien pozostać w sali 

egzaminacyjnej do momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych 

(obserwuje proces pakowania materiałów z bezpiecznej odległości). 

33. Po zakończeniu odbierania prac od wszystkich zdających, przewodniczący oraz członkowie 

tego zespołu sprawdzają, czy zostały zebrane prace ze wszystkich stolików. Następnie 

przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności członków zespołu nadzorującego oraz 

jednego zdającego, pakuje materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją. 

34. Po opuszczeniu sali przez zdających zespół nadzorujący wypełnia i podpisuje protokół, 

wypełnia i podpisuje listy uczniów, porządkuje pozostałe materiały egzaminacyjne 

i przekazuje je przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

35. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi 

egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz 

znajdujących się w nich sprzętów i przyborów. 

36. Personel dokonujący dezynfekcji, o której mowa w pkt. 35., usuwa również ze stolików karty 

z numerami przy zachowaniu reżimów sanitarnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został opublikowany na stronie internetowej Szkoły. 

Jego treść została przekazana każdemu zdającemu również za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 


