
 

 

 

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY 

czerwiec 2020 r. 

Zespół szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z NUMERAMI SAL EGZAMINACYJNYCH 

 

EGZAMIN MATURALNY 
Część pisemna egzaminu maturalnego 

Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00 
   8 Poniedziałek 

 

 

 

 

 

 

język polski – pp 

1/sala gimn wejście A, B 

18 

112 

113 

114/warsztaty przy bibliotece 

 

Zdający przychodzą na 

egzamin wg. następującego 

harmonogramu: 

Klasa 4 DH – 8.00 

Klasa 4 E – 8.10 

Klasa 4 F – 8.20 

Klasa 4 G – 8.30 

 
 

 

 

 

język polski – pr  

28/aula 

 

    9 wtorek matematyka – pp 
 
1/sala gimn wejście A, B 

18 

27 

113 

114/warsztaty przy bibliotece 

 

Zdający przychodzą na 

egzamin wg. następującego 

harmonogramu: 

Klasa 4 DH – 8.00 

Klasa 4 E – 8.10 

Klasa 4 F – 8.20 

Klasa 4 G – 8.30 

 

 

 

 

 



 

 

 

     10 środa język angielski – pp 

1/aula 

5 

18 

103 

105 

107 

112 

113 

114/warsztaty przy bibliotece 

 

Zdający przychodzą na 

egzamin wg. następującego 

harmonogramu: 

Klasa 4 DH – 8.00 

Klasa 4 E – 8.10 

Klasa 4 F – 8.20 

Klasa 4 G – 8.30 

 

język angielski – pr  
 
1/aula 

5 

18 

103 

112 

113 

114/warsztaty przy bibliotece 

 

     15 poniedziałek matematyka – pr 

18 

28/aula 

 

filozofia – pr 
 
28/aula 

 

16 wtorek biologia – pr 
 
17 

28/aula 

 

wiedza o społeczeństwie – pr 
 
28/aula 

 

17 środa   informatyka – pr  
 
17 

112 

203 

 
19 piątek geografia – pr  

 

28/aula 

  

24 

środa 

fizyka i astronomia / fizyka – pr  
 
28/aula 

 

historia – pr  
 
17 

28/aula 

       

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

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

szkoły), 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. Przy wejściu do szkoły zostaje umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby  wchodzące 
na teren szkoły korzystają z niego obligatoryjnie. 

4. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest także w każdej sali egzaminacyjnej. 
5. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę 

zdających z np. jednego słownika obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna 
osoba, zostaje ustawiony  dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający zobowiązany jest do 
skorzystania z niego przed sięgnięciem po dany materiał egzaminacyjny. 

6. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co 
godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje 
zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

7. Dla każdego zdającego zostaje zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy 
osobiste – plecak, torbę, kurtkę, itp. Przeznacza się na ten cel następujące pomieszczenia: s. 6 – 
klasa IV DH; s. 7- klasa IV E; s. 8 – klasa IV F; s. 10 – klasa IV G. Zdający pozostawiają swoje rzeczy 
w przezroczystych workach foliowych, które zapewnia szkoła. Szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez zdających. W momencie 
pozostawiania rzeczy i ich odbierania należy zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa 
(odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). 

8. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku pozostają otwarte, tak aby zdający oraz 
inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek 
stanowią: 

a. egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, 
podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD 

b. sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 
9. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 
10. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 
1) zdający 
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, 

obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano 
dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do 
przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie 
egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę 
szatni itp. 

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania 
z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu 

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 
11. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób 
dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający 
wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 

12. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek. 

13. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)  
 z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 
Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych. 
 



 

 

 

14. Ustala się następujący wykaz materiałów i przyborów pomocniczych oraz sposób ich 
zapewnienia: 

 
Przedmiot Przybory pomocnicze Fakultatywnie/obo

wiązkowo 

zapewnia 

biologia Linijka 

Kalkulator prosty 

Wybrane wzory 

Fakultatywnie 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Zdający 

Zdający 

Szkoła 

chemia Linijka 

Kalkulator prosty 

Wybrane wzory 

Fakultatywnie 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Zdający 

Zdający 

Szkoła 

fizyka Linijka 

Kalkulator prosty 

Wybrane wzory 

Fakultatywnie 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Zdający 

Zdający 

Szkoła 

geografia Linijka 

Kalkulator prosty 

lupa 

Fakultatywnie 

Obowiązkowo 

Fakultatywnie 

Zdający 

Zdający 

Zdający 

historia/historia 

sztuki 

lupa Fakultatywnie Zdający 

informatyka Kalkulator prosty  Obowiązkowo Zdający 

język polski Słownik ortograficzny, Słownik 

poprawnej polszczyzny (nie mniej 

niż 1 na 25 osób) 

Obowiązkowo Szkoła 

matematyka Linijka  

Cyrkiel 

Kalkulator prosty 

Wybrane wzory matematyczne 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Obowiązkowo 

Zdający 

Zdający 

Zdający 

Szkoła 

wiedza o 

społeczeństwie 

Kalkulator prosty Fakultatywnie Zdający 

 

(Uwaga: kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, 
odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków 
kwadratowych z liczb.) 
 

15. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 
kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

16. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą 
(woda niegazowana, maksymalnie 0,5 l). Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym 
butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał 
materiałów egzaminacyjnych. 

17. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do 
więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie 
produkty w przerwie między egzaminami. 

18. Wyznacza się sale nr 4, 25, 26 (a w przypadku sprzyjającej pogody również szkolne patio) jako 
miejsca, w których osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy 
zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie 
między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej. 

 
 



 

 

 

19. 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, zachowując dystans społeczny (co najmniej 1,5 m – zalecane 2 m). 
 

 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO 
 
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m – zalecane 2 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
2. 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. 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 – zalecane 2 m). 

3. 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. 
4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe 

– mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  
(w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w 
przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w 
przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

5. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi 
zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia 
dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

6. Zakazuje się zdającym gromadzenia się w grupach na terenie szkoły np. w celu wymiany wrażeń 
po egzaminie (zakaz dotyczy także samochodów). 

 
 

ROZPOCZĘCIE EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU MATURALNEGO 
 
1.  Przewodniczący   zespołu   nadzorującego   przypomina   zdającym,   członkom   zespołu oraz 

obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 
bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą 
wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach. Przypomina również 
zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających. 

3. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym kluczowe zasady związane  
z zapewnieniem bezpieczeństwa: 

a)  obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz 
każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu 
nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza 
salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki 



 

 

 

b)  zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 
c)  niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny 

podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia) 
d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie. 
4. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 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. 

7.  Każdy  zdający  zajmuje  miejsce  przy  stoliku,  którego  numer  został  dla  niego  wylosowany, 
a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających  
w danej sali egzaminacyjnej. 

8. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w obecności przedstawiciela zdających i wraz  
z nim przenosi je do sali egzaminacyjnej  –  jeżeli  przedstawiciel  zdających  z  danej  sali  
uczestniczył w odbieraniu materiałów. 

9.  W  czasie  trwania egzaminu maturalnego zdający  nie  powinni opuszczać sali  egzaminacyjnej. 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 
zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających 
pomocy medycznej. Zdający  sygnalizuje taką potrzebę  przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu 
zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia 
zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany 
w protokole przebiegu egzaminu w sali. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz  poza salą 
egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos. 

10. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 
wyłącznie  z  kodowaniem arkusza  oraz  instrukcją  dla  zdającego.  W  czasie  trwania  egzaminu 
zdającym nie  udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich  
nie komentuje. 

11. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu 
maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod 
warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu 
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu. 

12. W czasie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego. 

 
 
PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W SALI 
 
1.  Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu do sali egzaminacyjnej materiałów 

egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich: 
a. o  zasadach zachowania się  podczas  egzaminu maturalnego, 
b.   o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 
2. Następnie, nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE  

o harmonogramie, członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze 
egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać 
przekazane zdającym przy losowaniu. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym 
ww. materiały muszą mieć zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki. 

3.   Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 
a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją 

zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego 



 

 

 

b. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołączoną 
kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania 

c. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy egzaminu  
z matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, 
chemii i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki) 

d. o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez 
OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego. 

4. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu  egzaminacyjnym i 
otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z puli arkuszy rezerwowych. Należy pamiętać, aby przy 
bezpośrednich kontaktach zdającego z członkiem zespołu nadzorującego zarówno zdający, jak i 
członek zespołu nadzorującego mieli zakryte usta i nos. 

5.  Informację   o   wymianie   arkusza   egzaminacyjnego   przewodniczący   zespołu   nadzorującego 
zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu w sali. Wymianę arkusza egzaminacyjnego zdający 
potwierdza podpisem w tym samym protokole. 

6.   Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (w tym 
na karcie odpowiedzi), zdający wpisuje swój kod, numer PESEL, a w przypadku braku numeru 
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz  
umieszcza otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki. Zdający sprawdza 
poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis w wykazie zdających jest równoznaczny 
ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. Zdający nie podpisuje arkusza 
egzaminacyjnego. 

7.  Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają  w obecności 
zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym. 
Sprawdzając poprawność danych, o których mowa powyżej, członkowie zespołu 
nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. 

9. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, 
przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym 
miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas 
trwania egzaminu dla każdego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie. 

10. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po 
zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na 
której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące 
rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone 
na rozwiązanie poszczególnych zadań. 

11. 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 przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę  
z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Zdający ten zapoznaje 
się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, 
czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. 
W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje 
kompletny arkusz. Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej. 

14. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący 
zespołu   nadzorującego   informuje   zdających   o   czasie   pozostałym   do   zakończenia   
pracy, a w przypadku egzaminu (a) z matematyki na poziomie podstawowym oraz (b)  
z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym 
o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez 



 

 

 

zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej  
w arkuszu. 

15. Jeśli zdający ukończył 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 
kompletność materiałów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Arkusz pozostaje na stoliku. 

16. 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. 

16. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy 
pozostałym piszącym. 

17. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący zespołu 
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego przy stoliku zdającego, w jego obecności, 
sprawdza kompletność materiałów  egzaminacyjnych  (zakodowany  zeszyt  zadań  oraz  karta  
odpowiedzi),  a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Pracę każdego zdającego – 
po sprawdzeniu – można pozostawić na stoliku do momentu odebrania prac od wszystkich 
zdających, można również zbierać je sukcesywnie. Jeden zdający powinien pozostać w sali do 
momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania 
materiałów w bezpiecznej odległości). 

18. Po zakończeniu odbierania prac od wszystkich zdających, przewodniczący zespołu 
nadzorującego oraz członkowie tego zespołu sprawdzają, czy zostały zebrane prace  
z wszystkich stolików. Następnie przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności 
członków zespołu nadzorującego oraz jednego zdającego, pakuje materiały egzaminacyjne 
zgodnie z instrukcją. 

 

 


