
Czynności przed wejściem do sali - WSZYSCY W MASECZKACH 

1. UWAGA  przypominamy członkom zespołu, obserwatorom i uczniom                       

o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 

bądź korzystania z takich urządzeń w sali oraz że do sali można wnieść 

wyłącznie długopis z czarnym tuszem, a także małą butelkę wody, która w 

czasie egzaminu powinna stać na podłodze, przy nodze stolika. 

2. UWAGA przypominamy  też o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: 

1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi; 

2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej 

po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym; 

3. niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką; 

4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających 

po zakończonym egzaminie; 

5. zaleceniu dzielenia się między sobą wrażeniami po egzaminie za pomocą 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie w celu unikania 

spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

3. Nauczyciel wyczytuje wg listy, sprawdza tożsamości ucznia. 

815  uczniowie z sali numer 2 – kierują się do wejścia od parkingu przy małej 
sali zachowując bezpieczną odległość ( będą zaznaczone linie), następnie po 
dezynfekcji udają się do małej sali gimnastycznej, tam odbywa się losowanie                
i uczniowie zajmują swoje miejsca ( cały czas w maseczkach). 

830  uczniowie z sali numer 1 – kierują się do wejścia od parkingu przy małej 
sali zachowując bezpieczną odległość( będą zaznaczone linie) następnie po 
dezynfekcji udają się do dużej Sali gimnastycznej tam odbywa się losowanie                
i uczniowie zajmują swoje miejsca ( cały czas w maseczkach). 

4. Miejsca w salach są numerowane. Uczeń zajmuje je zgodnie z wylosowanym 
numerem. Podczas losowania uczeń otrzymuje kartkę z nazwiskiem, 
numerem PESEL i kodem ucznia, którą umieszcza na ławce. 

 

 



Czynności po wejściu do sali, przed egzaminem –  

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY W MASECZKACH 

1. Nauczyciel zapisuje nr stolika każdego ucznia na liście obecności. 

2. Wraz z jednym uczniem w rękawiczkach jednorazowych udaje się po zestawy 
egzaminacyjne do wybranego gabinetu.  

3. Po powrocie do sali następuje rozdanie arkuszy egzaminacyjnych. 

4. Uczniowie rozrywają naklejki punktualnie o godz. 9.00. 

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego poleca: 
• zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; 
• sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego – czy zawiera 

wszystkie kolejno ponumerowane strony. Wszelkie braki i usterki 
uczniowie zgłaszają przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

• zapisanie trzyznakowych kodów i peseli w odpowiednich miejscach; 
• innym członkom zespołu nadzorującego rozdanie naklejek z peselem; 
• sprawdzanie poprawności peselu z naklejki z peselem z karteczki; 
• naklejenie naklejek z peselem 

7. Członkowie   zespołu nadzorującego udzielają odpowiedzi wyłącznie 
na pytania zdających związane z kodowaniem. 

8. Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność kodowania. 

9. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina: 
• o zasadach zachowania się podczas egzaminu (należy pracować 

samodzielnie, nie wolno zadawać żadnych pytań, komunikować się 
oraz nie wolno utrudniać pracy innym); 

• o zasadach oddawania arkuszy (po zakończonej pracy zamykamy 
arkusz, odkładamy go na róg ławki i podnosimy rękę. Czekamy na 
reakcję zespołu nadzorującego); 

• o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów 
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się); 

• że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę 
z arkuszem egzaminacyjnym przypomnienie o przeniesieniu 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi; 

• że po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na 
sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi. 

10. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje w 
widocznym miejscu na  tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy                   
z zestawem egzaminacyjnym, a w przypadku  egzaminu z języka 
obcego nowożytnego uruchamia następnie odtwarzacz CD. 

11. Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na 
tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio: 



• język polski – 120 minut, a w przypadku uczniów, dla których, czas 
trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 180 minut; 

• matematyka - 100 minut, a w przypadku uczniów, dla których czas 
może być przedłużony - nie więcej niż 150 minut; 

• język nowożytny – 90 minut, a w przypadku uczniów, dla których czas 
trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 135 minut; 

Czynności w czasie egzaminu – WSZYSCY BEZ MASECZEK 

1. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. 
W sytuacjach wyjątkowych przewodniczący zespołu nadzorującego może 
zezwolić na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. 

2. Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to nauczycielom przez 
podniesienie ręki. Odbiór zestawu od zdających musi być tak zorganizowany, 
by nie zakłócać pracy pozostałym zdającym. 

3. Przewodniczący zespołu nadzorującego na 10 minut przed upływem czasu, 
informuje że zostało 10 minut i przypomina o konieczności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się). 
 

Po upływie czasu – WSZYSCY W MASECZKACH 

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o zakończeniu pracy. 
 

2. Przeznacza 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi 
na kartę odpowiedzi. Po upływie tego czasu poleca zamknięcie arkusza 
i odłożenie go na brzeg ławki. 
 

3. Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają, czy uczeń zaznaczył 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi w jego obecności, odbierają materiały (nie 
dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami   w uczeniu się). 
 

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego zaznacza pole o nieprzenoszeniu 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi i/lub pole o dostosowaniu zasad oceniania 
tym uczniom, którzy mają do tego prawo, zgodnie ze zgłoszeniem do OKE i 
wykazem zdających.  
 

5. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności jednego ucznia: 
• porządkuje arkusze egzaminacyjne zgodnie z kodami uczniów; 
• przelicza materiały; 
• pakuje materiały do zwrotnej koperty; 
• zakleja kopertę i opisuje ją. 

 


