
 

Organizacja matury  
 

Zdający  na egzaminy na poziomie podstawowym do szkoły wchodzą 
zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

Data 
Przedmiot 

poziom 
podstawowy 

Klasa 
Godzina wejścia do 

szkoły 

04.05.2021r. Język polski 

4A 

4MH1 

4MH2 

4GM 

4EU 

VILOa 

lata ubiegłe 

8:15 (wejście główne) 

8:20 (wejście główne) 

8:25 (wejście główne) 

8:30 (wejście główne) 

8:35 (wejście główne) 

   8:25 (od strony CKZ) 

8:30 (wejście główne) 

05.05.2021r. Matematyka 

4A 

4MH1 

4MH2 

4GM 

4EU 

VILOa 

lata ubiegłe 

8:15 (wejście główne) 

8:20 (wejście główne) 

8:25(wejście główne)  

8:30 (wejście główne) 

8:35 (wejście główne) 

   8:25 (od strony CKZ) 

8:30 (wejście główne) 

06.05.2021r. 
Język 

angielski 

4A 

4MH1 

4MH2 

4GM 

4EU 

VILOa 

lata ubiegłe 

8:15 (wejście główne) 

8:20 (wejście główne) 

8:25 (wejście główne) 

8:30 (wejście główne) 

8:35 (wejście główne) 

   8:25 (od strony CKZ) 

8:30 (wejście główne) 

 

Zdający  na egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym wchodzą do 

szkoły wejściem głównym na 30 minut przez rozpoczęciem egzaminu.  

 

 

 

 

 

 

 



SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie  
z ogłoszonym harmonogramem. 

 Na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem egzaminu wszyscy zdający powinni 
zająć wylosowane miejsca tak, aby przewodniczący ZN mógł rozpocząć instruktaż. 

 Po zakończeniu wszystkich czynności organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje 
czas rozpoczęcia egzaminu – osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie będą 
wpuszczone do sali egzaminacyjnej. 

 Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość    
(z aktualnym zdjęciem). 

 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych.  

 Zdający mogą wnieść do sali małą (0,5 l) butelkę niegazowanej wody mineralnej. 
Podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze.  

 Każdy zdający musi mieć na egzaminie z każdego przedmiotu własny długopis (lub 
pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 
(odpowiedzi).  

 Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.  

 Na teren szkoły mogą wejść jedynie osoby zdrowe, które nie są  chore na żadne 

choroby zakaźne, nie przebywają na kwarantannie, ani w izolacji domowej. 

 Czekając na wejście do szkoły, do 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 maseczką ustami i nosem. 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 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).   

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

komórkowych, maskotek.  

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora (zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE o materiałach  

i przyborach pomocniczych w 2021r.). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od 

innych zdających.   

 Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamość. 

 Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje  

w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.   



 


