
Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego – 23 sierpień 2022 

1. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych /w tym m.in. telefonów SmartWatch/ ani innych 
niedozwolonych pomocy. 

2. Zdający może wnieść wodę w butelce mniejszej niż 1 l (woda musi stać na 
podłodze) oraz dozwolone pomoce, zgodnie z wytycznymi CKE.   

3. Kody kreskowe – członek zespołu nadzorującego przekazuje zdającemu przed 
rozpoczęciem egzaminu.                                               

4. Losowania numeru stolika dokonuje przewodniczący lub członek zespołu 
nadzorującego w obecności zdającego.  

5. Po otrzymaniu arkusza zdający zapoznają się z instrukcją umieszczoną na 
pierwszej stronie arkusza, sprawdzają prawidłowość ponumerowania stron                       
i zadrukowania arkusza, kodują arkusz tj. wpisują nr PESEL oraz indywidualny 
trzycyfrowy kod i naklejają naklejkę z kodem paskowym na pierwszej                                      
i ostatniej stronie arkusza, a także karcie odpowiedzi (jeśli występuje). 

6. Przewodniczący ZN przypomina o obowiązku samodzielnej pracy                               
z arkuszem.  

7. Zdający posługują się czarnopiszącym piórem lub długopisem.  

8. Właściwy czas pracy z arkuszem zostaje zapisany na tablicy – czas rozpoczęcia 
egzaminu liczony po zakończeniu kodowania, po sprawdzeniu kompletności 
arkuszy i przeczytaniu instrukcji na pierwszej stronie /po zapisaniu czasu nie 
wolno wpuszczać spóźnionych/. 

9. Jakiekolwiek potrzeby zdający sygnalizują podniesieniem ręki i oczekują na 
podejście nauczyciela nadzorującego sektor, w którym siedzi zdający /nie 
wolno komentować, udzielać wskazówek itp. odnośnie zadań umieszczonych 
w arkuszu !!!/.  

10. Po zakończeniu czasu przewidzianego na egzamin piszący odkładają przybory 
do pisania, zamykają arkusze i oczekują na indywidualne pozwolenie 
opuszczenia sali /nauczyciele nadzorujący sprawdzają prawidłowość 
zakodowania arkusza/. Arkusz pozostaje odłożony na brzegu stolika.  

11.  Jeden przedstawiciel zdających pozostaje w sali do czasu spakowania                                 
i zamknięcia arkuszy w bezpiecznych kopertach. 

12. Przybory i pomoce można wykorzystać tylko te, które zostały ogłoszone                    
w komunikacie CKE.  

13. Na każdym egzaminie na 10 minut przed zakończeniem przewodniczący 
przypomina o zbliżającym się zakończeniu egzaminu; na egzaminie                           
z matematyki i z języka obcego  dodatkowo przypomina o przeniesieniu 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 


