
PRYWATNE TECHNIKUM ZAWODOWE W NOWYM SĄCZU 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY CZERWIEC 2020 R.1 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

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

egzaminami  muszą opuścić budynek szkoły . 

5. Czekając na wejście do szkoły (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. 

7. Na egzamin należy zgłosić się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem 

aby można było potwierdzić tożsamość zdającego.  

 

PRZED EGZAMINEM  

1. Zdający powinien stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu odpowiednio 

wcześniej - jednak nie wcześniej niż 8.20 lub dla egzaminu po południu nie wcześniej 

niż o 13.30 i udać się bezpośrednio  w okolice sali egzaminacyjnej (szatni),  zgodnie  

z przydziałem : 

Przedmiot-data-godzina 

egzaminu 

Klasa Sala 

język polski 

(godz. 9.00) 

(8 czerwca) 

4b  I piętro s.6  

(szatnia sala 3) 

4a i 4c, 

absolwenci z lat ubiegłych 

parter sala gimn.  

(szatnia 4a – prac. handl.,  

4c – sala 9) 

poziom rozszerzony I piętro s.6  

(szatnia sala 3) 

dostosowanie – komputer sala językowa 1 

                                                      
1
Wytyczne przygotowano na podstawie Informacji dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących 

przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: E8, EG, EM, EPKwZ, EZ 

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200515140440589
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200515140440589


matematyka  

(godz.9.00) 

(9 czerwca) 

4b I piętro s.4 

(szatnia sala 3) 

4a i 4c I piętro s.6  

(szatnia sala 8) 

absolwenci z lat ubiegłych parter, sala gimn. 

(szatnia sala 9 oraz prac. 

handlowa) 

poziom rozszerzony 

(godz.14.00) 

(15 czerwca) 

sala językowa 1 

(szatnia  sala językowa 2) 

język angielski 

(godz.9.00) 

(10 czerwca) 

 

4a i 4c 

oraz absolwenci z lat 

ubiegłych 

parter, sala gimn. 

(szatnia sala 9 oraz prac. 

handlowa) 

4b  I piętro s.6  

(szatnia sala 8) 

dostosowanie komputer sala językowa 1 

„stara formuła”  sala językowa 2 

poziom rozszerzony  

(godz. 14.00) 

sala językowa 2 

wiedza o społeczeństwie 

(godz.14.00) 

(16 czerwca) 

poziom rozszerzony sala językowa 1 

język niemiecki 

(godz.9.00) 

(18 czerwca) 

poziom podstawowy sala językowa 1 

geografia (godz.9.00) 

(19 czerwca) 

poziom rozszerzony parter sala gimn. 

(szatnie sala 9 oraz 

prac.handl.) 

dostosowanie komputer sala językowa 1 

fizyka( godz.9.00) 

 historia (godz.14.00) 

(24 czerwca) 

poziom rozszerzony sala językowa 1 

 

2. Nie tworzymy grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu. 

3. Przy wejściu do szkoły oraz do sal egzaminacyjnych  znajduje się płyn do dezynfekcji, 

którego należy użyć, zgodnie z zamieszczona obok instrukcją.  

4. Czekając na wejście  sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp  

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

5. Podczas wchodzenia  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). 



6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. 

7. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, 

korzystając z własnego długopisu. 

8. Losowania miejsc w sali dokonuje przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego.  

 

PODCZAS EGZAMINU 

 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie każdego przedmiotu długopis (lub pióro) 

czarnym tuszem (atramentem)przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się 

rysunków ołówkiem. 

2. Przypominam o materiałach i przyborach pomocniczych, które zdający może mieć 

na egzaminie maturalnym2 

2.1.Język  polski: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – zapewnia 

szkoła.   

UWAGA ! W przypadku egzaminu z języka polskiego , na którym dozwolone jest 

korzystanie ze słownika, przed skorzystaniem z danego materiału pomocniczego należy 

zdezynfekować ręce, zgodnie z instrukcją  (płyn dezynfekujący oraz instrukcja 

dezynfekcji będzie dostępny przy materiałach). 

2.2.Matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty (kalkulator prosty –jest to kalkulator, 

który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, 

ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb). 

W przypadku matematyki wybrane wzory matematyczne zapewnia szkoła i będą 

znajdowały się one na stoliku zdającego. 

2.3.Geografia: linijka, lupa, kalkulator prosty  

2.4.Fizyka: linijka, kalkulator prosty,  

2.5.Historia: lupa  

2.6.Wiedza o społeczeństwie : kalkulator prosty  

 

WAŻNE !!! 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, pomocniczych 

jak linijki, cyrkla, kalkulatora itd.  

Szkoła nie zapewnia przyborów pomocniczych, z wyjątkiem wybranych wzorów 

matematycznych, fizycznych oraz słowników ortograficznych i poprawnej polszczyzny.  

 

 

3. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

4. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek 

ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

                                                      
2 Na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.wsprawie 

materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie 

maturalnym w 2020roku 



4.1.podchodzi do niego nauczyciel,  

4.2.wychodzi do toalety 

4.3.kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

5. Zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi zakresami egzaminu (osoby zdające tego samego dnia egzamin  

o godz.9.00 i 14.00),  ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych 

miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

7. 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 – po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego.  

8. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający 

skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 

egzaminacyjnej 

 

PO EGZAMINIE 

 

1. Nie gromadzimy się przed zarówno przed salą egzaminacyjną jak i szkołą po 

zakończeniu egzaminu.  

2. Po zakończonym egzaminie i wyjściu z sali od razu opuszczamy budynek szkoły.  

3. Wrażeniami po egzaminie dzielimy się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.  

 

 

.  

  


