
MATURZYSTO! PAMIĘTAJ! 

 

 Na egzamin przyjdź zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. 

 Nie wchodź do szkoły, jeśli Ty lub osoba, z którą mieszkasz jest objęta 

kwarantanną lub izolacją domową. 

 Przyjdź na egzamin zaopatrzony w maseczkę/przyłbicę (w przypadku 

niemożności korzystania z maseczki). 

 Jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa, zgłoś ten fakt 

dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 

 Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej. 

Zakrywaj również, kiedy rozmawiasz z kolegą, nauczycielem oraz kiedy 

wychodzisz z sali egzaminacyjnej (w przypadku konieczności skorzystania z 

toalety lub po zakończeniu egzaminu). Pamiętaj, że ten obowiązek dotyczy 

całego terenu szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu przez Ciebie 

miejsca i rozpoczęciu pracy z arkuszem. 

 Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej możesz zostać 

poproszony przez członka zespołu nadzorującego o chwilowe odsłonięcie 

twarzy w celu zweryfikowania Twojej tożsamości (konieczne jest wówczas 

zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

 Jeśli chcesz, możesz używać maseczki/przyłbicy przez cały czas trwania 

egzaminu maturalnego. 

 Na egzamin przynieś własną butelkę wody mineralnej (szkoła jej nie zapewnia) 

oraz przybory do pisania, kalkulator, linijkę, cyrkiel, lupę. Nie pożyczaj 

przyborów od innych zdających. 

 Jeśli w danym dniu zdajesz dwa egzaminy (przed południem i po południu), 

możesz przynieść coś do zjedzenia i spożyć produkty w szkole w przerwie 

między egzaminami (szkoła nie zapewnia posiłków). 

 Nie przynoś na egzamin niepotrzebnych przedmiotów, w tym maskotek, 

telefonów komórkowych, książek.  

 Czekając przed salą na egzamin zachowaj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 

m) od innych osób. 



 Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału lub sprzętu, z 

którego korzystają inne osoby, np. słownika lub kalkulatora. 

 Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu, a unikaj spotkań w 

grupie np. przed budynkiem szkoły. Wrażeniami po egzaminie podziel się z 

rówieśnikami telefonicznie, przez komunikator lub za pomocą mediów 

społecznościowych. 

 

 

 

 

 


