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TERMINARZ EGZAMINU

4 maja 2021, 9.00 - język polski

5 maja 2021, 9.00 - matematyka

6 maja 2021, 9.00 - język angielski

Od 7 maja 2021 – przedmioty na poziomie rozszerzonym

19 maja 2021 - język angielski ustny



PRZEBIEG EGZAMINÓW
➢ Na egzamin absolwent zgłasza się minimum 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu

➢ Przy wejściu do szkoły (tablica informacyjna obok pokoju nauczycielskiego) będą znajdowały 

się wykazy zdających wraz z przypisaną salą egzaminacyjną

➢ Zasady związane z sytuacją epidemiczną SARS-COV-2:

❑ zdający będą wpuszczani na teren szkoły pojedynczo – harmonogram zostanie 

opublikowany na stronie internetowej szkoły do 30 kwietnia 2021 roku

❑ do szkoły mogą wejść jedynie osoby zdrowe, które w ciągu 2 tygodni poprzedzających 

egzamin nie miały kontaktu z osobą chorą i nie przybywające na izolacji lub kwarantannie

❑ przy wejściu do szkoły każdy zdający musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia

❑ przy wejściu do szkoły oraz na jej terenie obowiązuje konieczność noszenia maseczek 

zakrywających nos i usta

❑ po wejściu na teren szkoły każdy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk (powtórna 

dezynfekcja rąk odbywa się przy wejściu na salę egzaminacyjną)

❑ na terenie szkoły należy stosować zasady dystansu społecznego (minimum 2 m odstępu)

❑ dokładne wytyczne bezpieczeństwa uwzględniające wytyczne MEN, GIS oraz CKE zostaną 

opublikowane na stronie internetowej szkoły najpóźniej do 30 kwietnia 2021 roku



PRZED EGZAMINEM
o Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, po wezwaniu przez Zespół 

Nadzorujący

o Przy wejściu okazują dokument tożsamości ze zdjęciem oraz:

• dezynfekują dłonie

• sprawdzają swoje dane na liście obecności i potwierdzają to własnoręcznym 

podpisem

• udają się do stolika, którego numer losuje przedstawiciel Zespołu Nadzorującego

o Zdający mogą mieć przy sobie jedynie długopis z czarnym wkładem, materiały określone 

przez CKE oraz małą butelkę wody niegazowanej (butelka powinna znajdować się na 

podłodze obok stolika) - na salę nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych

o Osoby, które przyjdą na egzamin spóźnione nie będą wpuszczone na salę egzaminacyjną

o Po informacjach otrzymanych od Zespołu Nadzorującego jeden przedstawiciel zdających 

wraz z Przewodniczącym ZN udają się do gabinetu dyrektora po arkusze egzaminacyjne



W TRAKCIE EGZAMINU
o Po zajęciu miejsca można zdjąć maseczkę zasłaniającą usta i nos

o Po otrzymaniu arkuszy zdający:

• sprawdzają kompletność arkusza

• umieszczają naklejki kodujące otrzymane od Zespołu Nadzorującego

• zapoznają się z informacjami umieszczonymi na 1 stronie arkusza

o Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem ogłasza Przewodniczący ZN i 

zapisuje go na tablicy

o Jeżeli zdający chce skorzystać ze słownika podnosi rękę i czeka na zgodę ZN (idąc do 

słownika zostawia na stoliku arkusz egzaminacyjny i długopis

o Zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej (jeśli jest to niezbędne podnoszą 

rękę, po uzyskaniu zgody ZN wychodzi nie zakłócając pracy innych osób i dalej stosuje 

się do poleceń osób pilnujących porządku



SYTUACJE SZCZEGÓLNE
o Przez pierwszą godzinę nie wolno opuszczać sali egzaminacyjnej

o Gdy zdający źle się czuje:

• podnosi rękę

• po uzyskaniu zgody opuszcza salę, gdzie udzielana jest mu pomoc

• jeśli poczuje się dobrze może kontynuować pracę z arkuszem bez 

wydłużania czasu pracy

• gdy nie może lub nie chce kontynuować pracy opuszcza szkołę a jego 

arkusz jest przesyłany do sprawdzania

• Może złożyć podanie o egzamin w terminie dodatkowym

o Jeżeli nastąpią zakłócenia w trakcie egzaminu należy stosować się do poleceń 

Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego



PO ZAKOŃCZENIU PRACY
o Jeśli ktoś skończy pracę przed wyznaczoną godziną podnosi rękę z arkuszem a 

po uzyskaniu zgody ZN opuszcza salę i budynek szkoły (w sali nie może zostać 

1 osoba, za wyjątkiem sytuacji gdy tylko 1 osoba przystępuje do danego 

egzaminu)

o Na 10 minut przed końcem wyznaczonego czasu Przewodniczący ZN informuje 

zdających o konieczności zakończenia pracy

o Gdy skończy się czas egzaminu zdający odkładają arkusze na brzeg stolika i 

opuszczają salę oraz budynek szkoły

o Zdający bezzwłocznie opuszczają budynek szkoły

o W sali musi pozostać jedna osoba, która obserwuje proces pakowania prac -

imię i nazwisko tej osoby zostaje wpisane do protokołu



TERMIN DODATKOWY

Egzamin w terminie 

dodatkowym odbędzie 

się w dniach 7, 8 

czerwca 2021 roku

Do egzaminu mogą 

przystąpić osoby, które 

uzyskały zgodę 

Dyrektora OKE w 

Jaworznie

O zgodę mogą ubiegać 

się osoby, które nie 

przyszły na egzamin w 

terminie głównym z 

ważnych powodów

Zdający musi złożyć 

wniosek wraz z 

załącznikami, najpóźniej 

w dniu egzaminu na 

który zdający się nie 

zgłosił

Informacje o zgodzie lub 

jej odmowie oraz 

miejscu zdawania 

egzaminu zdający 

otrzyma pocztą



WYNIKI EGZAMINU

Wyniki egzaminu zostaną udostępnione 

absolwentom 5 lipca 2021 roku

Wyniki będą dostępne:

Na platformie zintegrowanego systemu 

obsługi egzaminów ZIU: wyniki.edu.pl

Osobiście w szkole (godzina odbioru 

świadectw zostaną ustalone przez 

sekretariat szkoły)











TERMIN POPRAWKOWY

Do egzaminu uprawnione są osoby, które nie 

zdały jednego egzaminu i były obecne na 

wszystkich egzaminach

Wniosek o egzamin w terminie poprawkowym 

należy złożyć do 12 lipca 2021 roku w 

sekretariacie szkoły

Egzamin odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku o 

godzinie 9.00 (wyniki będą udostępnione 10 

września 2021 roku)



POWODZENIA


