OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO
1. Obowiązuje bezwzględny zakaz

wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń

telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
2. Przewodniczący

zespołu

nadzorującego

przypomina

zdającym,

że

do

sali

egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o
przyborach.


Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis

(lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań
(odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.


Pozostałe

materiały

i

przybory

pomocnicze

według

przedmiotów

egzaminacyjnych:
 biologia: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na
egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki;
 geografia: linijka, kalkulator prosty, lupa;


historia: lupa;

 język polski: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny;
 matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne;
Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas
pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze
stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
4. O godzinie 8.40 zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i losują numery stolików, przy
których będą pracować.
5. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował, a członek
zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej
sali egzaminacyjnej.
6. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali
egzaminacyjnej.

W

uzasadnionych

przypadkach

przewodniczący

zespołu

nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po
zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z
innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający

sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia
przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia
zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest
odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.
7. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie
trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań
egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
8. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu
maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod
warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.
9. W czasie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu
nadzorującego oraz obserwatorzy.

