
ABSOLWENT W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO 2021 :            

 

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin  pisemnej punktualnie, zgodnie                     

z ogłoszonym harmonogramem. 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie może przyjść na 

egzamin osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona 

przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki 

danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji 

bądź osobą na kwarantannie. 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, 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 (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. 

Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, 

min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby 

wchodzące na teren szkoły. 

Płyny do dezynfekcji rąk będą znajdować się w wszystkich salach egzaminacyjnych,                                

w toaletach, na korytarzach. 

Zespół nadzorujący podczas wykonywania swoich czynności będzie wyposażony również                     

w rękawiczki.   

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). 

Losowanie numerów stolików na każdy egzamin, przeprowadza przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego. 

Po identyfikacji, wylosowaniu numeru stolika zdający podpisują własnym długopisem „Wykaz 

zdających w danej sali egzaminacyjnej”- sprawdzając poprawność danych oraz odbiera 

naklejki z peselem i kodem, które nakleja na arkusz egzaminacyjny. 

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: podchodzi do niego nauczyciel, aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 



Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym 

zdjęciem), z czarnym długopisem. (szkoła nie może zapewnić długopisów, kalkulatorów, 

linijek, lup ze względów bezpieczeństwa). Materiały pomocnicze wymienione w komunikacie 

dyrektora CKE: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, wybrane wzory 

matematyczne oraz  wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, 

chemii i fizyki – zapewnia szkoła ( będą one przygotowane z uwzględnieniem norm 

bezpieczeństwa). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej  – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych 

lub korzystać z nich w tej sali. 

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. Każdy uczeń posiada szafkę, w niej musi zostawić wszystkie rzeczy, 

których nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną. Nie wolno korzystać z szatni. 

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów                                 

i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. 

Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów (w tym zegarków). 

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę (do 1l) wody. Szkoła nie zapewnia 

wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Butelka powinna stać na 

podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych. 

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 ( sala nr 21, łącznik, boisko szkolne). Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu 

w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między 

egzaminami w wyznaczonych miejscach. 

Zdający ma obowiązek: zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją 

przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, 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 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. 

Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych 

przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali 

podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu. 

Egzamin zdającego z danego przedmiotu części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli 

zespół nadzorujący stwierdzi: 

 niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego, 

 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, 

 zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub 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. 

Nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej 

nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów. 

 

PO EGZAMINIE MATURALNYM:    

 

Prośba do zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. 

przy wejściu do szkoły. 

Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań 

przez absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – 

informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu. 

Data ogłoszenia wyników to 5 lipca 2021 roku. Po zalogowaniu się na stronę oke.poznan.pl, 

(przy użyciu indywidualnych loginów i haseł, które otrzymają uczniowie odbierając 

świadectwo ukończenia szkoły) będzie można zapoznać się ze swoimi wynikami. Odbiór 

świadectw maturalnych, nastąpi w dzień ogłoszenia, po godz. 12.00 w szkole. 

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub 

zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole. 

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu 

opracowaną przez OKE w macierzystej szkole. 

Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia 

wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów (procedura OKE). 

 

 

 


