
Szkolenie zdających

Kolor:

Niebieski - ważne dla zachowania bezpieczeństwa związanego z Covid-19

Czerwony – zwrócić szczególną uwagę



Używane skróty
 PZE – Przewodniczący zespołu egzaminującego

 ZN – Zespół nadzorujący

 PZN – Przewodniczący ZN

 OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

 CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna

ZSEE 22.04.2021r. 2



Wytyczne dot. COVID-19
 Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez 

objawów chorobowych kompatybilnych z objawami 

COVID-19.

 Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli:

 przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach 

domowych

 sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych.

ZSEE 22.04.2021r. 3



Wytyczne dot. COVID-19
 Osoba, która przechorowała COVID-19, oraz osoba 

zaszczepiona przeciwko COVID-19 (dwie dawki danej 

szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli 

przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na 

kwarantannie.

 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, 

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. 

w poruszaniu się.

ZSEE 22.04.2021r. 4



Wytyczne dot. COVID-19
 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, 

zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) 

oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub 

wielorazową).

 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi 

ustami i nosem. 

 Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, 

z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez 

zdających.

ZSEE 22.04.2021r. 5



Wytyczne dot. COVID-19
 W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie 

zakryć usta i nos, kiedy:

 podchodzi do niego przewodniczący albo członek ZN, aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

 wychodzi do toalety,

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej.

ZSEE 22.04.2021r. 6



Wytyczne dot. COVID-19
 Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć 

zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.

 Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej 

podczas przerw między poszczególnymi zakresami, 

sesjami lub zmianami egzaminu.

ZSEE 22.04.2021r. 7



Wytyczne dot. COVID-19
 W przypadku egzaminu z j. polskiego, na którym 

dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z 

jednego słownika będzie ustawiony dozownik z płynem 

dezynfekcyjnym.

 Zdający korzystania z niego przed i po skorzystaniu ze 

słownika.

ZSEE 22.04.2021r. 8



Wytyczne dot. COVID-19
 Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku 

powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby 

uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały 

ich otwierać. 

ZSEE 22.04.2021r. 9



Wytyczne dot. COVID-19
Wyjątek stanowią:

 Egzaminy z języków obcych w zakresie zadań 

na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest 

nagranie z płyty CD

 Sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak 

aby nie tworzyć przeciągów.

ZSEE 22.04.2021r. 10



Wytyczne dot. COVID-19
 Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący ZN (lub członek ZN) informuje o tym 

PZE.

 PZE zapewnia odizolowanie danej osoby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

ZSEE 22.04.2021r. 11



Wytyczne dot. COVID-19
 W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do 

EM – w razie pogarszania się stanu ich zdrowia PZE 

powiadamia pogotowie ratunkowe.

 W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji 

zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni zdający lub 

nauczyciel powinien:

 udać się do domu transportem indywidualnym,

 pozostać w domu,

 skorzystać z teleporady medycznej.

ZSEE 22.04.2021r. 12



Wchodzenie zdających do szkoły
8:20 lub 8:40 (13:20 lub 13:40) 

 Zdający wchodzą trzema wejściami wg listy

 Wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia i oddają
nauczycielowi

 Udają się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej (patrz Plan
szkoły)

➢Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

➢ Zdający 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.

ZSEE 22.04.2021r. 13



Przebieg egzaminu
8:20 lub 8:40 (13:20 lub 13:40) 

ZSEE 22.04.2021r. 14



Przebieg egzaminu
8:20 lub 8:40 (13:20 lub 13:40) 

 Przed salą egzaminacyjną zdający zachowują 
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają 
zakryte usta i nos.

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

ZSEE 22.04.2021r. 15



W dniu egzaminu

ZSEE 22.04.2021r.

8:20 lub 8:40 (13:20 lub 13:40) 

Przewodniczący informuje zdających:

• o zakazie wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w

tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

• 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.
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Przebieg egzaminu
8:20 lub 8:40 (13:20 lub 13:40) 

 Zdający wchodzą do sali według kolejności przybycia po

okazaniu dowodu tożsamości - sprawdza nauczyciel z ZSB.

W celu identyfikacji może być poproszony o opuszczenie

maseczki

 Członek ZN losuje miejsce dla zdającego i odnotowuje numer 

na liście zdających.

ZSEE 22.04.2021r. 17



Przebieg egzaminu
8:20 lub 8:40 (13:20 lub 13:40) 

 Zdający otrzymuje naklejki z kodem typu arkusza, 

nr PESEL i trzyznakowym kodem (dla każdego 

zdającego) oraz numerem identyfikacyjnym szkoły

ZSEE 22.04.2021r. 18



Przebieg egzaminu
8:20 lub 8:40 (13:20 lub 13:40) 

 Każdy zdający sprawdza poprawność cyfrowego 

zapisu numeru PESEL, 

 Co potwierdza podpisem na liście zdających (liście 

obecności). 

 Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, 

podpisując się w wykazie, korzystając z własnego 

długopisu.

ZSEE 22.04.2021r. 19



Przed egzaminem

Uwaga – całkowity zakaz wnoszenia na salę wszelkich 

środków łączności! 

ZSEE 22.04.2021r. 20



Przed egzaminem

Uwaga – całkowity zakaz wnoszenia materiałów i 

przyborów pomocniczych niewymienionych przez 

Dyrektora CKE!

ZSEE 22.04.2021r. 21



Przebieg egzaminu…
8:20 lub 8:40 (13:20 lub 13:40) 

 Zdający zajmują wylosowane miejsca w sali 
egzaminacyjnej. 

 Po wejściu wszystkich zdających do sali PZN 

przypomina (COVID-19): 

➢ zdający korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

ZSEE 22.04.2021r. 22



Przebieg egzaminu…
8:20 lub 8:40 (13:20 lub 13:40) 

➢ 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.

❖odbiera słownik – egzamin z j. polskiego 

ZSEE 22.04.2021r. 23



Przebieg egzaminu…
8:20 lub 8:40 (13:20 lub 13:40) 

➢ zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć 

zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po 

zajęciu miejsca przy stoliku

➢zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej

podczas przerw między poszczególnymi częściami.

➢zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

ZSEE 22.04.2021r. 24



Przebieg egzaminu…
8:20 lub 8:40 (13:20 lub 13:40) 

➢niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, 

nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i 

oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

ZSEE 22.04.2021r. 25



Przebieg egzaminu…
PZN informuje (dotyczy przebiegu egzaminu):

➢o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza 

➢o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego i 
karty odpowiedzi 

➢o obowiązku zapoznania się z instrukcją 
wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza przed 
przystąpieniem do rozwiązywania zadań, 

➢o zasadach zachowania się podczas egzaminu,

➢o zasadach oddawania prac po zakończeniu 
egzaminu.

ZSEE 22.04.2021r. 26



Przebieg egzaminu…
8:55(13:55)

Przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela

zdających, wnosi na salę materiały egzaminacyjne.

9:00 (14:00)

Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna

się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez

dyrektora CKE od rozdania arkuszy

egzaminacyjnych.

ZSEE 22.04.2021r. 27



Przebieg egzaminu…
 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. z chwilą
zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i
zakończenia egzaminu),

 Decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego
zdającego podejmuje PZE, ale zdający kończy pracę z zestawem
egzaminacyjnym o czasie zapisanym na (planszy) tablicy.

ZSEE 22.04.2021r. 28



Przebieg egzaminu…

 Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych 
zdający zapoznają się z informacją na pierwszej stronie 
arkuszy. 

 Przewodniczący ZN zezwala zdającym na otwarcie 
zestawów egzaminacyjnych, 

 Zdający otwierają arkusze i sprawdzają, czy są kompletne 
(zauważone braki zdający niezwłocznie zgłaszają 
przewodniczącemu ZN, otrzymują kompletne arkusze, 
których odbiór potwierdzają podpisem w protokole 
przebiegu egzaminu.), 

ZSEE 22.04.2021r. 29



Przebieg egzaminu…
 Zdający kodują swój arkusz – umieszczają w odpowiednich 

miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie 
odpowiedzi naklejki 

 ZN nadzoruje kodowanie prac egzaminacyjnych –
każdy członek ZN dopilnowuje (po założeniu 
maseczki), aby zdający, który znajduje się pod jego 
indywidualnym nadzorem, poprawnie zakodowali 
swój arkusz.

ZSEE 22.04.2021r. 30
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ZSEE 22.04.2021r.

Język polski - pp
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ZSEE 22.04.2021r.

Ta część arkusza wypełniana jest przez ZN po egzaminie 
zgodnie z wykazem zdających

Uwaga: To pole wypełnia Członek ZN!!!

33



Przebieg egzaminu…

 Czas trwania egzaminu dla każdego poziomu lub części 
egzaminu z danego przedmiotu maturalnego określa 
rozporządzenie – informacja na pierwszej stronie 
arkusza. 

 Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy 
lub planszy. 

ZSEE 22.04.2021r. 34



Przebieg egzaminu…

 W przypadku języków obcych nowożytnych bezpośrednio
po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone
zostaje nagranie z płyty CD.

 Na czas odtwarzania płyty CD należy zamknąć drzwi sali.

ZSEE 22.04.2021r. 35



Przebieg egzaminu…

 Członkowie zespołu nadzorującego nie mają prawa
udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań
egzaminacyjnych ani ich komentować.

ZSEE 22.04.2021r. 36



Przebieg egzaminu…

 W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać
sali egzaminacyjnej.

 Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie
uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali – nauczyciel
dyżurujący na korytarzu odprowadza zdającego do
ubikacji „nauczycielskiej”, następnie przyprowadza
zdającego do sali egzaminacyjnej.

ZSEE 22.04.2021r. 37



Przebieg egzaminu…

 Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. 
Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje 
się w protokole przebiegu egzaminu.

 Zdający zakłada maseczkę i wychodzi z sali.

ZSEE 22.04.2021r. 38



Przebieg egzaminu…

 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to 
przewodniczącemu przez podniesienie ręki. 

 Przewodniczący lub członek ZN sprawdza:

➢ poprawność kodowania

➢przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi (w 
przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali 
(arkusz pozostaje na stoliku). Zdający zakłada maseczkę i 

wychodzi z sali.

ZSEE 22.04.2021r. 39



Przebieg egzaminu…

 Gdy zdający nie przeniesie odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi (w przypadku, gdy mają taki obowiązek) to za 
tą część egzaminu uzyskuje 0 punktów.

ZSEE 22.04.2021r. 40



Przebieg egzaminu…

Na 10 minut przed zakończeniem czasu egzaminu, 
przewodniczący ZN:

Informuje o czasie pozostałym do zakończenia pracy,

W przypadku egzaminu z matematyki (pp i pr) i 
języków obcych na wszystkich poziomach dodatkowo 
przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

ZSEE 22.04.2021r. 41



Przebieg egzaminu…

 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań 
z arkusza danego poziomu lub części egzaminu zdający 
odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, 
oczekując na odbiór prac. 

 Członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność
kodowania i przeniesienie odpowiedzi na kartę
odpowiedzi (w przypadku gdy mają obowiązek
zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

ZSEE 22.04.2021r. 42



Przebieg egzaminu…
 Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i 

zdający wychodzą z sali.

 Zdający nie gromadząc się, niezwłocznie opuszczają teren 

szkoły.

 W przypadku egzaminu z informatyki przewodniczący ZN

ogłasza przerwę i zdający wychodzą z sali. W czasie przerwy

zdający mogą pozostać na terenie szkoły zachowując

bezpieczną odległość (co najmniej 1,5 m) od siebie.

ZSEE 22.04.2021r. 43



Pracownia 114, 303 (14), 304, 306



Informatyka cz. I

 Początkowa procedura jest taka sama jak dla innych 
egzaminów, np. j. polskiego

ZSEE 22.04.2021r. 45



Sprawdzenie stanowisk przez zdających

w dniu 18 maja 2021r. godz. 12:00



Informatyka cz. II

 Początkowa procedura jest taka sama jak dla cz. I

 Zdający zajmują miejsca w sali przy stanowiskach, które 
uprzednio sprawdzili. 

ZSEE 22.04.2021r. 47



Po egzaminie

 Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w 
sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy.

ZSEE 22.04.2021r. 48



Po egzaminie

Gdy zdający zaznaczy dostosowanie, a nie ma do tego 
uprawnień to PZN dokonuje korekty.

ZSEE 22.04.2021r. 49



Po egzaminie…

 Przewodniczący ZN, w obecności członków ZN i
przedstawiciela zdających przekazuje niezwłocznie
wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty
dotyczące przeprowadzania egzaminu PZE.

ZSEE 22.04.2021r. 50



Uwagi

 Każdy zdający powinien posiadać długopis (lub pióro) z 
czarnym tuszem (atramentem) – wszystkie przedmioty

 Nie wolno korzystać z korektora,

 Rysunki – jeśli trzeba je wykonać – zdający wykonują 
długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem,

 Niedozwolone jest korzystanie z długopisów 
zmazywalnych/ścieralnych!!!

 Można korzystać tylko z przyborów dopuszczonych 
przez CKE,

 Można mieć małą butelkę wody (mniej niż 1l)

ZSEE 22.04.2021r. 51



Uwagi część pisemna…
Materiały pomocnicze

 j. polski 

 obowiązkowo (szkoła) - słownik ortograficzny, słownik 

poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

 matematyka

 obowiązkowo (szkoła) – Wybrane wzory matematyczne dla 

każdego zdającego,

 obowiązkowo (zdający) - linijka, cyrkiel, kalkulator prosty

ZSEE 22.04.2021r. 52



Uwagi część pisemna…
Materiały pomocnicze

 wos

 fakultatywnie – kalkulator prosty

 biologia

 obowiązkowo (szkoła) - Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i 

fizyki, 

 obowiązkowo (zdający) – kalkulator prosty, 

 fakultatywnie – linijka

ZSEE 22.04.2021r. 53



Uwagi część pisemna…
Materiały pomocnicze

 geografia

 obowiązkowo (zdający) – linijka, kalkulator prosty,

 fakultatywnie (zdający) – lupa

 chemia

 obowiązkowo (szkoła) – Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i 

fizyki,

 obowiązkowo (zdający) – kalkulator prosty

 fakultatywnie (zdający) – linijka

ZSEE 22.04.2021r. 54



Uwagi część pisemna…
Materiały pomocnicze

 fizyka 

 obowiązkowo (szkoła) - Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i 

fizyki, 

 obowiązkowo (zdający) – kalkulator prosty,

 fakultatywnie (zdający) – linijka

 informatyka

 obowiązkowo (zdający) – kalkulator prosty

 historia

 fakultatywnie (zdający) – lupa

ZSEE 22.04.2021r. 55



Uwagi - część pisemna…

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który 

umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań 

matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty 

lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

ZSEE 22.04.2021r. 56



Sytuacje awaryjne

W przypadku stwierdzenia:

 niesamodzielnej pracy zdającego 

 zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób 
utrudniający pracę pozostałym zdającym

 wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej 
urządzenia telekomunikacyjnego

 wniesienia materiałów i przyborów pomocniczych 
niewymienionych przez dyrektora CKE

ZSEE 22.04.2021r. 57



Sytuacje awaryjne

W przypadku stwierdzenia:

 korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z 
urządzenia telekomunikacyjnego

 korzystania niedopuszczonych do użytku materiałów i 
przyborów 

Przewodniczący ZN wzywa PZE poprzez nauczyciela 
dyżurującego na korytarzu

ZSEE 22.04.2021r. 58



Sytuacje awaryjne

PZE (dyrektor szkoły) po zapoznaniu się z sytuacją przerywa 
i unieważnia egzamin tego zdającego oraz nakazuje 
opuszczenie sali egzaminacyjnej. 

Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. 
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Zgłaszanie zastrzeżeń

 Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego

zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania,

może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu

maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego

przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE.

Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji

będącej naruszeniem przepisów.
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Zgłaszanie zastrzeżeń

 Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni

od daty jego otrzymania.

 W razie stwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor

OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, może

unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich

zdających albo zdających w jednej szkole lub sali, a także

w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego

ponowne przeprowadzenie.

 Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy

termin egzaminu ustala dyrektor CKE.
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Egzaminy w terminie dodatkowym
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Egzaminy w terminie dodatkowym
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Egzaminy w terminie dodatkowym

ZSEE 22.04.2021r. 64



Egzaminy w terminie dodatkowym
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Egzaminy w terminie dodatkowym
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Egzaminy poprawkowe
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Egzaminy poprawkowe
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Unieważnienie egzaminu
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Unieważnienie egzaminu
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Unieważnienie egzaminu
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K  O  N  I  E   C
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