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Zespół Szkół nr 7 w Tychach



Procedury bezpieczeństwa

▪ Wchodząc do budynku szkoły zdezynfekuj dłonie.

▪ Na teren szkoły możesz wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie 
ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych 
po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej. Podczas wpuszczania uczniów do sali 
egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić cię o chwilowe 
odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania twojej tożsamości (koniecznie 
zachowaj wówczas  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

▪ Na egzamin możesz przyjść wyłącznie jeśli jesteś zdrowy, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

▪ Jeżeli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych albo sam jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych, nie możesz przyjść na egzamin.



Procedury bezpieczeństwa

▪ Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 
maskotek.

▪ Na egzaminie korzystaj z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 
kalkulatora itd. Nie możesz pożyczać przyborów od innych zdających.

▪ Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
z wodą.

▪ Jeżeli przystępujesz do dwóch egzaminów jednego dnia, musisz w czasie przerwy 
między egzaminami, opuścić budynek szkoły.

▪ Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zachowaj odpowiedni 
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz zakryj usta i nos.



Procedury bezpieczeństwa

▪ Zakrywaj usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu 
miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) masz obowiązek ponownie 
zakryć usta i nos, kiedy:
▪ podchodzi do ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez ciebie pytanie;

▪ wychodzisz do toalety;

▪ kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.

▪ Jeżeli będziesz korzystać ze słowników podczas egzaminu z języka polskiego, 
najpierw zdezynfekuj ręce płynem znajdującym się przy słowniku.



Procedury bezpieczeństwa

▪ Twoje obowiązki i zakazy podczas egzaminu: 
▪ Nie możesz kontaktować się z innymi zdającymi;

▪ Zakrywaj  ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub 
wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;

▪ Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;

▪ Przestrzegaj higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem 
lub chusteczką;

▪ Koniecznie zachowaj odpowiedni dystans od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

▪ Unikaj tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

▪ Zgłoś się na egzamin co najmniej 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia 
egzaminu.



Procedury bezpieczeństwa

▪ Będziecie wpuszczani do budynku szkoły i sal egzaminacyjnych  różnymi wejściami:
▪ podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki - osoby piszące egzamin w salach 

gimnastycznych - od strony sali gimnastycznej dużej i małej; osoby piszące egzamin w salach 
lekcyjnych będą wpuszczane wejściem głównym;

▪ podczas egzaminów z język angielskiego – osoby piszące egzamin w salach lekcyjnych na parterze 
– wejście od strony parku; osoby piszące egzamin na I piętrze – wejście główne.

▪ Pozostałe egzaminy – wejście główne.

▪ Będziecie wypuszczani z sal po egzaminie według procedury – co 30 sekund kolejna 
osoba, egzamin z języka angielskiego – według numeracji sal. Unikaj zgromadzeń
przed szkołą.

▪ Po zakończonym egzaminie niezwłocznie opuść budynek i teren szkoły.

▪ Swoją obecność na egzaminie podpisz, korzystając z własnego długopisu.



Harmonogram egzaminów w terminie głównym



Zadbaj o swój ubiór – matura, to egzamin państwowy

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-ND

http://www.shout.pl/kontrowersje-wokol-matury-malo-popularnych-przedmiotow/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Przebieg egzaminów pisemnych – informacje ogólne

▪ Zgłoś się na egzamin 30 minut przed wyznaczoną godziną,

▪ zabierz ze sobą swój dowód tożsamości,

▪ sprawdź poprawność cyfrowego zapisu numeru PESEL 
na naklejce i podpisz listę zdających swoim długopisem.



Przebieg egzaminów pisemnych – informacje ogólne

▪ Losowanie miejsca – przy wejściu do budynku szkoły, w Twojej obecności miejsce 
losuje nauczyciel;

▪ Zajmij na sali wylosowane miejsce;

▪ Na egzamin można zabrać małą butelkę wody mineralnej. 
Podczas pracy, butelka powinna stać na podłodze, przy nodze stolika.



Przebieg egzaminów pisemnych – informacje ogólne

▪ nie możesz wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

▪ nie możesz wnosić do sali egzaminacyjnej innych materiałów/przyborów niż
wymienione w komunikacie dyrektora CKE

▪ pisze pracę samodzielnie



Przebieg egzaminów pisemnych – informacje ogólne

Egzamin rozpoczyna się o ustalonej godzinie od rozdania arkuszy.

Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych, spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali 
egzaminacyjnej.

Bądź punktualnie. Nie spóźnij się.



Przebieg egzaminów pisemnych – informacje ogólne

O  godz. 9.00 lub 14.00:

▪ instrukcja na pierwszej stronie 

▪ sprawdzenie kompletności zestawu

▪ sposób kodowania arkuszy

▪ zasady zachowania się na egzaminie

▪ zasady oddawania prac po zakończeniu egzaminu

Te informacje przekaże Ci 

nauczyciel na 
początku egzaminu



Przebieg egzaminów pisemnych – informacje ogólne

Podczas egzaminu nie opuszczasz sali egzaminacyjnej. 

Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz wyjść z sali do toalety. 
Swoją potrzebę zgłoś przez podniesienie ręki.



Przebieg egzaminów pisemnych
Język polski

Czas egzaminu: PP – 170 minut

PR – 180 minut

▪ Dopuszczalne pomoce:
▪ słownik poprawnej polszczyzny

▪ słownik ortograficzny

▪ długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań
(odpowiedzi) 

▪ Jeśli chcesz skorzystać ze słownika – podnieś rękę.

▪ Przed skorzystaniem ze słownika zdezynfekuj ręce – płyn będzie znajdował się na stoliku przy 
słownikach.



Przebieg egzaminów pisemnych
Matematyka

Czas egzaminu na PP – 170 minut

PR – 180 minut

▪ Dopuszczalne pomoce:
▪ długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań

(odpowiedzi) 

▪ linijka

▪ cyrkiel

▪ wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego 

▪ kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko 

dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie 

procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

Przynieś swój kalkulator, długopis z czarnym wkładem, linijkę i cyrkiel. Podczas wchodzenia do sali, 
pokaż nauczycielowi swój kalkulator, żeby mógł sprawdzić, czy jest odpowiedni.

Tablice otrzymasz ze szkoły.



Przebieg egzaminów pisemnych
Język obcy

Czas egzaminu na PP – 120 minut

Czas egzaminu na PR – 150 minut

▪ Dopuszczalne pomoce:
▪ długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

▪ Egzamin rozpoczyna się od odtworzenia nagrania z płyty CD.



Pozostałe egzaminy pisemne, PR

▪ Biologia, historia, geografia, WOS PR – 180 min.

Pozostałe przybory pomocnicze

Przedmiot Materiały i przybory 

pomocnicze 

Biologia Wybrane wzory…, kalkulator 
prosty, linijka

Historia Lupa (fakultatywnie)

Geografia Linijka, kalkulator prosty, lupa 
(fakultatywnie)

Historia muzyki Lupa (fakultatywnie)
odtwarzacz płyt CD z kompletem 
zapasowych baterii i słuchawkami 



Egzamin w terminie dodatkowym

▪ W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu maturalnego dyrektor OKE może wyrazić zgodę na 
przystąpienie do egzaminu  w innym terminie.

▪ Część pisemna: od 1 do 16 czerwca 2021 r.

▪ Wniosek - najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu 
wraz z zaświadczeniem od lekarza.

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY

https://info.wiara.pl/doc/3146104.Na-maturze-WOS-i-historia-muzyki
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Ogłoszenie wyników

▪ 5 lipca 2021 r.

▪ Rozdanie świadectw dojrzałości  - będzie komunikat 
w późniejszym terminie

▪ sprawdzenie wyników na stronie www.oke.jaworzno.pl

w serwisie dla maturzystów

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, 

licencja: CC BY-SA

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swiadectwo_maturalne.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Wyniki egzaminu maturalnego w 2020 r.

▪ Egzamin jest zdany, jeśli uzyskasz co najmniej 30%  punktów możliwych do 
uzyskania z egzaminu z : 

▪ Języka polskiego,

▪ Matematyki,

▪ Języka obcego

Na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotów obowiązkowych 
w części ustnej zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: „W 2021 r. egzaminu 
nie przeprowadzano.” 



Egzamin poprawkowy

▪ Do 12 lipca 2021 złożenie oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu 
poprawkowego.

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzamin_maturalny
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Egzamin poprawkowy

▪ Część pisemna 24 sierpnia 20201 (wtorek) godz. 9.00

▪ Może przystąpić absolwent, który:
▪ Przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden jego egzamin nie został

unieważniony

▪ Nie zdał wyłącznie jednego egzaminu w części pisemnej 



Przerwanie egzaminu

▪ Przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych lub losowych
▪ Można wrócić na egzamin

▪ Czas nie jest wydłużany

▪ Praca jest przesyłana do ośrodka sprawdzania (cz. pisemna)

▪ Można złożyć wniosek o egzamin w terminie dodatkowych (zaświadczenie od lekarza) – decyzja 
dyrektora OKE



Egzamin maturalny w kolejnych latach i opłata za egzamin

▪ Absolwenci, którzy w nie przystąpili do egzaminu maturalnego, nie zdali egzaminu 
lub chcą podwyższyć wynik egzaminu z danego przedmiotu, będą mogli 
przystępować do tego egzaminu na dotychczasowych zasadach w okresie 5 lat 
szkolnych, czyli do maja 2025 r.

▪ Egzamin z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na 
danym poziomie (w cz. pisemnej i ustnej), jest płatny jeśli absolwent zdaje:

▪ Egzamin po raz trzeci z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu 
dodatkowego,

▪ Egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, który zgłaszał w poprzednim roku lub w 
ubiegłych latach ale do tego egzaminu nie przystąpił.

▪ Opłata za każdy egzamin wynosi 50 zł.

▪ Dowód wniesienia opłaty należy złożyć dyrektorowi OKE.



Wgląd do pracy maturalnej

▪ 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.

▪ Wniosek składany do OKE w Jaworznie (załącznik).

▪ Termin wglądu ustala dyrektor OKE.

▪ Można robić zdjęcia pracy i notatki.

▪ Podczas wglądu – brak osób pośrednich.

▪ Wniosek o weryfikację sumy punktów – do 2 dni od wglądu.



Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

▪ 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów – złożenie 
odwołania od wyniku – składane wraz z uzasadnieniem.



W jakich salach będą egzaminy i którędy wchodzimy?

▪ J. polski PP: 
▪ duża sala gimnastyczna – wejście boczne od dużej sali gimnastycznej

▪ Mała sala gimnastyczna - wejście boczne od małej sali gimnastycznej

▪ Sala nr 13  – wejście główne

▪ J. polski PR: 
▪ S. 27 – wejście główne

▪ Matematyka PP: 
▪ duża sala gimnastyczna – wejście boczne od dużej sali gimnastycznej

▪ Mała sala gimnastyczna - wejście boczne od małej sali gimnastycznej

▪ S. 13 – wejście główne

▪ Historia muzyki PR: 
▪ S. 13 – wejście główne



W jakich salach będą egzaminy i którędy wchodzimy?

▪ J. angielski PP
▪ S. 13 , 20- wejście od strony parku (tylne wejście do szkoły)

▪ S. 16, 17, 19 – wejście od małej sali gimnastycznej

▪ S. 27, 29, 31, 22 – główne wejście do budynku szkoły

▪ J. angielski PR
▪ S. 13, 22- wejście od strony parku (tylne wejście do szkoły)

▪ S. 27, 16 – wejście od małej sali gimnastycznej

▪ S. 29, 31 - główne wejście do budynku szkoły

▪ Matematyka PR
▪ S. 13 - główne wejście do budynku szkoły

▪ Biologia PR
▪ S. 18 - główne wejście do budynku szkoły

▪ WOS PR
▪ S. 13 - główne wejście do budynku szkoły



W jakich salach będą egzaminy i którędy wchodzimy?

▪ Język niemiecki, język włoski i fizyka 
▪ S. 13 - główne wejście do budynku szkoły

▪ Geografia PR
▪ S. 27- główne wejście do budynku szkoły



POWODZENIA!


