
INFORMACJE DOTYCZĄCE MATURY 2020 

 

1. Zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeo telekomunikacyjnych bądź korzystania  

z takich urządzeo w tej sali. Nie można ich także zostawiad w sekretariacie. Każde 

stwierdzenie naruszenia tego przepisu będzie skutkowało przymusowym opuszczeniem 

budynku szkoły przez zdającego. 

 

2. Do sali egzaminacyjnej można wnieśd  wyłącznie  przybory  wymienione  w  komunikacie   

o  przyborach (ZAŁĄCZNIK pdf) . Kategorycznie zabrania się pożyczania materiałów od innych 

zdających. 

 

3. Zdający mogą wnieśd do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stad na podłodze przy nodze stolika, aby zdający 

przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

 

4. W budynku szkoły istnieje nakaz zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi 

członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzied na zadane przez niego pytanie, lub kiedy 

zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się 

np. słowniki. Złamanie nakazu skutkuje przymusowym opuszczeniem budynku szkoły. 

 

5. Zakazuje się: kontaktowania się z innymi zdającymi, dotykania dłoomi okolic twarzy, 

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

(zakrywanie ust zgięciem łokcia) 

 

6. Zakaz gromadzenia się w grupach na terenie szkoły ( np. aby podzielid się między sobą 

wrażeniami po egzaminie)! Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej zdający opuszcza teren szkoły. 

 

7. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamośd. 

 

8. Członek zespołu nadzorującego losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym 

będzie pracował oraz przekazuje naklejki z kodem dla zdającego. I loginy oraz hasła do 

odczytania wyników matur. 

 

9. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczad sali egzaminacyjnej. 

 

10. Zdający sygnalizuje potrzebę zadania pytania przez podniesienie ręki, kategorycznie zabrania 

się zabierania głosu podczas egzaminu bez zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

 

11. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielad odpowiedzi na pytania zdających związane 

wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu 

zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnieo dotyczących zadao egzaminacyjnych ani ich nie 

komentuje. 



12. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym materiały niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu muszą mied zakryte usta i nos oraz muszą mied założone 

rękawiczki. 

 

13. Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego(w tym 

na karcie odpowiedzi), zdający wpisuje swój kod, numer PESEL oraz umieszcza otrzymane od 

członków zespołu nadzorującego naklejki. Zdający sprawdza poprawnośd numeru PESEL na 

naklejce, a jego podpis w wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez 

zdającego tej poprawności. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 

 

14. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do 

sali egzaminacyjnej. 

 

15. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od 

odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu. 

 

16. Jeśli zdający ukooczył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 

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

Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności 

zdającego sprawdza kompletnośd materiałów, przestrzegając zasad higieny. Arkusz pozostaje 

na stoliku. 

 

17. Zdający może opuścid na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakooczył pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakooczenia pracy z arkuszem. 

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakooczeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skooczył 

pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

 

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

pozostałym piszącym. (Nie stuka butami i innymi przedmiotami). 

 

19. Jeden (ostatni) zdający powinien pozostad w sali do momentu zakooczenia pakowania 

materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej 

odległości) 

 

20. W czerwcu 2020 r. na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie data 

przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin maturalny z danego przedmiotu miał się 

planowo odbyd w maju2020 r. 

 

21. Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie najwcześniej w dniu 

ogłoszenia wyników 11 sierpnia 2020 po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów 

i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą otrzymanego loginu i hasła. Loginy i hasła 

z lat ubiegłych nie obowiązują. Informacja o sposobie odbioru świadectw zostanie podana do 

wiadomości na stronie internetowej szkoły najpóźniej do 10 sierpnia 2020r. 

 

22. Przybory – załącznik w pdf!  

https://uczniowie.oke.poznan.pl/


INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 

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. 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, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

6. 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 w sali A4. 

 

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

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

 

8. 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 

9. Po wejściu na teren szkoły po zdezynfekowaniu rąk bezwzględnie zakłada się rękawiczki, 

można je zdjąć tylko na czas pisania egzaminu. 

 

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

z własnego długopisu. 

 


