
  
Egzaminy pisemne 

  

W dniu egzaminu : 

 

- przewodniczący ZN i członkowie ZN stawiają się na egzamin w maseczkach i 
rękawiczkach o godzinie wyznaczonej przez szkolnego PZE, 

- na 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu (w przypadku, gdy liczba zdających 
w sali jest większa niż 20 – na 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu) 
przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale 
egzaminacyjne, 

- wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia środków 
łączności na salę egzaminacyjną i o możliwości pozostawienia ich w szkolnej 
portierni. Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od 
innych zdających. Zdający może wnieść na salę tylko określone w 
komunikacie CKE materiały i przybory, a także   małą butelkę wody, którą 
stawia na podłodze przy swoim stoliku.   

- zdający wchodzą na salę w maseczkach według kolejności na liście 
zachowując 1,5 m odstępy, 

- wyznaczony członek ZN sprawdza tożsamość a w przypadku zdających spoza 
szkoły także świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i zezwala im 
na wejście do Sali. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej 
członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 
zweryfikowania tożsamości z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego 
odstępu,  

-       przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 
losuje w  obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie pracować, a    
następnie czuwa nad tym, aby uczeń usiadł przy wylosowanym stoliku. Po zajęciu 
miejsca przez zdającego może on zdjąć maseczkę.  
-    członkowie ZN przekazują zdającym naklejki kodujące (należy zwrócić uwagę, 
aby  zdający otrzymał właściwy  kod  ze zgodnym PESEL) 
-   każdy zdający sprawdza poprawność cyfrowego zapisu  numeru PESEL na 
naklejce kodującej,  co potwierdza podpisem na liście zdających (członek ZN 
przekazuje listę do podpisu w kolejności w jakiej  zdający są umieszczeni na 
liście). 
Podczas tych wszystkich czynności o których mowa powyżej, przewodniczący i 
członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają 
rękawiczki. 
                                                                                                                                                                 
Na 10-15 minut przed egzaminem 

przewodniczący ZN w maseczce i rękawiczkach, wraz z jednym ze zdających  
( w maseczce) z danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora szkoły, gdzie 
przewodniczący ZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi 
i przekazuje zachowując 1,5 metrową odległość przewodniczącemu ZN 
odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią 
egzaminu( tylko przewodniczący dotyka arkuszy i przelicza ich ilość); 
przewodniczący ZN  w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie 
przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali. 



      

Przewodniczący ZN przypomina zdającym kluczowe zasady związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj. obowiązek 
zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz 
każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek 
zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub 
kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na 
którym znajdują się np. słowniki, a także niedotykanie dłońmi okolic twarzy, 
zwłaszcza ust, nosa i oczu, przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania 
(zakrywanie ust zgięciem łokcia. Przypomina także o zakazie gromadzenia się w 
grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie. 

a)Przed rozpoczęciem egzaminu należy 

Po przeniesieniu materiałów do sali, punktualnie o godzinie określonej w  
komunikacie dyrektora CKE  lub innej wyznaczonej przez szkolnego 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego: 

- członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do 
danej części egzaminu. 

- po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych, na polecenie 
przewodniczącego ZN, zdający sprawdzają, czy arkusze są przeznaczone na 
dany egzamin, czy każdy otrzymał arkusz do odpowiedniego poziomu. 
Następnie na polecenie przewodniczącego ZN zdający otwierają arkusze  i 
sprawdzają czy  są one kompletne, tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one 
wyraźnie wydrukowane; zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu 
ZN i otrzymuje kompletny arkusz, którego odbiór potwierdza podpisem w 
protokole przebiegu egzaminu,  

- przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne 
przez  
 wpisanie swojego numeru PESEL i kodu zdającego na arkuszu 

egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi , 
 naklejenie na arkuszu egzaminacyjnym i na karcie odpowiedzi naklejki 

zawierającej następujące dane: kod zdającego nadany przez OKE, kod 
kreskowy szkoły, PESEL zdającego, cyfry  kodu  szkoły  

 
- egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego ZN na 

tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia danej części egzaminu; 
zdający zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu nie są wpuszczani do 
sali egzaminacyjnej, 

b) podczas trwania egzamin 

 W 2020 r. członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do 
niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. 
Jednakże w celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu 
członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni regularnie 
obserwować zdających, stojąc. Obserwując przebieg egzaminu, przy 
zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i 
obserwatorzy nie muszą zakrywać ust i nosa: 

 



-  członkowie ZN nadzorują wyznaczone obszary sali egzaminacyjnej 
przydzielone przez przewodniczącego ZN zwracając uwagę na samodzielność 
pracy zdających, poprawność kodowania, przenoszenia odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi, zaznaczenie wybranego tematu. 

- członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących 
zadań egzaminacyjnych ani ich komentować, 

- jeśli zdający ukończył pracę przed czasem zakłada maseczkę, zgłasza to 
przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, przewodniczący lub członek 
ZN w maseczce i rękawiczkach podchodzi do stolika zdającego odbiera pracę. 
Sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. 
Praca zdającego pozostaje na stoliku do zakończenia egzaminu. Żaden 
zdający nie może na stałe opuścić sali egzaminacyjnej  przed upływem jednej 
godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie. W 
ciągu 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie mogą opuszczać 
sali egzaminacyjnej. 

-po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza danego 
poziomu lub części egzaminu przewodniczący ZN ogłasza zakończenie 
egzaminu: 

- zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując w 
maseczce  na odbiór prac. Przewodniczący lub członek ZN w maseczkach i 
rękawiczkach podchodzi do stolika zdającego odbiera pracę, sprawdza 
poprawność kodowania, przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi, 
zaznaczenie wybranego     tematu i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. 
Praca zdającego pozostaje na stoliku. Zdający opuszcza salę zachowując 1,5 
metrową odległość od innych uczestników egzaminu. 

c) po zakończeniu egzaminu : 

-Członkowie ZN w rękawiczkach porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały 
egzaminacyjne, listy zdających egzamin, protokoły odbioru prac od zdających 
(arkusze egzaminacyjne pakują do kopert bezpiecznych wg numerów stolików, przy 
których pracowali zdający -najniższy numer na górze) i podpisują protokół przebiegu 
części pisemnej egzaminu, a także wszyscy członkowie ZN podpisują przygotowany 
przez przewodniczącego ZN plan sali egzaminacyjnej.  
W przypadku zadań zamkniętych na 15 min. przed zakończeniem egzaminu 
przewodniczący ZN przypomina o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi. 

 


