
 

EGZAMIN MATURALNY – instrukcja dla Zdających 

maj 2022 roku 

 

1. Zdający obowiązkowo zabiera ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty) w celu identyfikacji przed 

wejściem do sali egzaminacyjnej. 

 

2. W dniach 4-5-6-9-11 maja 2022 roku Zdający wchodzą do szkoły: 

- „wejściem głównym” – sale egzaminacyjne na parterze: świetlica, na I piętrze: 101, 103, 106 oraz na II 

piętrze: 201, 203, 206, 207, 

- „wejściem obok sali gimnastycznej” – sale egzaminacyjne na parterze: 10, na I piętrze: 109, 113 oraz na II 

piętrze: 209, 210, 212, 213. 

 

3. W dniach 10-12-13-16-17-18-19 maja 2022 roku Zdający wchodzą do szkoły „wejściem głównym”. 

 
4. Zdający wchodząc wejściem głównym lub wejściem przy sali gimnastycznej obowiązkowo dezynfekują 

dłonie z wykorzystaniem maszyn do dezynfekcji.  

 

5. Zdający, po wejściu do budynku szkoły, kierują się od razu do sali egzaminacyjnej wskazanej w 

indywidualnym harmonogramie maturalnym. 

 

6. Na teren szkoły nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych oraz zbędnym przedmiotów, np. 

plecaków, książek, notatek itp. 



 

7. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy w dniach 4-5-6 maja 2022 roku  

(wtorek-środa-czwartek, matury pisemne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na PP) 

 

sala nr 8 – 201, godz. wejścia zdających do szkoły 8.15 – wejście główne  

sala nr 9 – 203, godz. wejścia 8.20 – wejście główne 

sala nr 10 – 206, godz. wejścia 8.25 – wejście główne  

sala nr 11 – 207, godz. wejścia 8.30 – wejście główne  

sala nr 3 – 101, godz. wejścia 8.15 – wejście główne 

sala nr 4 – 103, godz. wejścia 8.20 – wejście główne 

sala nr 5 – 106, godz. wejścia 8.25 – wejście główne 

sala nr 1 – świetlica, godz. wejścia 8.30 – wejście główne 

 

sala nr 12 – 209, godz. wejścia 8.15 – wejście obok sali gimnastycznej  

sala nr 13 – 210, godz. wejścia 8.20 – wejście obok sali gimnastycznej  

sala nr 14 – 212, godz. wejścia 8.25 – wejście obok sali gimnastycznej 

sala nr 15 – 213, godz. wejścia 8.30 – wejście obok sali gimnastycznej 

sala nr 6 – 109, godz. wejścia 8.20 – wejście obok sali gimnastycznej 

sala nr 7 – 113, godz. wejścia 8.25 – wejście obok sali gimnastycznej 

sala nr 2 – 10, godz. wejścia 8.30 – wejście obok sali gimnastycznej 

 

8. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy 6 maja 2022 roku  

(piątek, matura pisemna z języka niemieckiego na PP) 

 

sala nr 15 – 213, godz. wejścia 13.30 – wejście główne 

 

9. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy 9 maja 2022 roku  

(poniedziałek, matura pisemna z języka angielskiego na PR) 

 

sala nr 9 – 203, godz. wejścia zdających do szkoły 8.20 – wejście główne  

sala nr 10 – 206, godz. wejścia 8.25 – wejście główne  

sala nr 11 – 207, godz. wejścia 8.30 – wejście główne  

sala nr 4 – 103, godz. wejścia 8.25 – wejście główne 

sala nr 5 – 106, godz. wejścia 8.30 – wejście główne 

 

sala nr 12 – 209, godz. wejścia 8.20 – wejście obok sali gimnastycznej  

sala nr 13 – 210, godz. wejścia 8.25 – wejście obok sali gimnastycznej  

sala nr 14 – 213, godz. wejścia 8.30 – wejście obok sali gimnastycznej 

sala nr 6 – 109, godz. wejścia 8.25 – wejście obok sali gimnastycznej 

sala nr 7 – 113, godz. wejścia 8.30 – wejście obok sali gimnastycznej 

 

10. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy 10 maja 2021 roku  

(wtorek, matura pisemna z języka polskiego na PR) 

 

sala nr 15 – 213, godz. wejścia 8.30 – wejście główne 



11. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy 11 maja 2022 roku  

(środa, matura pisemna z matematyki na PR) 

 

sala nr 9 – 203, godz. wejścia zdających do szkoły 8.20 – wejście główne  

sala nr 10 – 206, godz. wejścia 8.25 – wejście główne  

sala nr 11 – 207, godz. wejścia 8.30 – wejście główne  

sala nr 4 – 103, godz. wejścia 8.20 – wejście główne 

sala nr 5 – 106, godz. wejścia 8.25 – wejście główne 

sala nr 1 – świetlica, godz. wejścia 8.30 – wejście główne 

 

sala nr 12 – 209, godz. wejścia 8.20 – wejście obok sali gimnastycznej  

sala nr 13 – 210, godz. wejścia 8.25 – wejście obok sali gimnastycznej  

sala nr 14 – 213, godz. wejścia 8.30 – wejście obok sali gimnastycznej 

sala nr 6 – 109, godz. wejścia 8.25 – wejście obok sali gimnastycznej 

sala nr 7 – 113, godz. wejścia 8.30 – wejście obok sali gimnastycznej 

 

12. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy 12 maja 2022 roku  

(czwartek, matura pisemna z biologii na PR) 

sala nr 15 – 213, godz. wejścia 8.30 – wejście główne 

 

13. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy 13 maja 2022 roku  

(piątek, matura pisemna z wiedzy o społeczeństwie na PR) 

sala nr 15 – 213, godz. wejścia 8.30 – wejście główne 

 

14. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy 16 maja 2022 roku  

(poniedziałek, matura pisemna z chemii na PR) 

sala nr 15 – 213, godz. wejścia 8.30 – wejście główne 

 

15. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy 17 maja 2022 roku  

(wtorek, matura pisemna z historii na PR) 

sala nr 15 – 213, godz. wejścia 8.30 – wejście główne 

 

16. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy 18 maja 2022 roku  

(środa, matura pisemna z geografii na PR) 

sala nr 1 – świetlica, godz. wejścia 8.30 – wejście główne 

 

17. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy 19 maja 2022 roku  

(czwartek, matura pisemna z fizyki na PR) 

sala nr 13 – 210, godz. wejścia 8.20 – wejście główne 

sala nr 14 – 212, godz. wejścia 8.25 – wejście główne 

sala nr 15 – 213, godz. wejścia 8.30 – wejście główne 

 

 

 

 



18. Dokładna informacja o godzinach przyjścia na egzaminy 19 maja 2022 roku  

(czwartek, matura pisemna z historii sztuki na PR) 

sala nr 13 – 210, godz. wejścia 13.20 – wejście główne 

sala nr 14 – 212, godz. wejścia 13.25 – wejście główne 

sala nr 15 – 213, godz. wejścia 13.30 – wejście główne 

 

19. Korzystanie z toalet przed egzaminem, w trakcie (w razie konieczności, wyjście z sali z członkiem 

komisji) i po egzaminie, wg następującego porządku: 

 sale: świetlica, 10 – toaleta uczniowska na parterze, 

 sale: 101, 103, 106 – I piętro, toaleta uczniowska, 

 sale: 109, 113 – I piętro, toaleta nauczycielska, 

 sale: 201, 203, 206, 207 – II piętro, toaleta uczniowska, 

 sale: 209, 210, 212, 213 – II piętro, toaleta nauczycielska. 

W łazienkach należy obowiązkowo myć dłonie oraz je dezynfekować. Jeśli przed łazienka stoi kilka osób 

należy zachować bezpieczna odległość. Nie wolno tworzyć skupisk i wymieniać się uwagami dotyczącymi 

egzaminów. 

 

20. W dniach 10-12-13-16-17-18-19 maja 2022 roku Zdający przychodzą na egzaminy odpowiednio o 

godzinach 8.30 lub 13.25/30/35.  

Jeśli egzamin odbywa się na parterze to należy korzystać z toalety uczniowskiej na parterze. 

Jeśli egzamin odbywa się na I piętrze to należy korzystać z toalety uczniowskiej na I piętrze. 

Jeśli egzamin odbywa się na II piętrze to należy korzystać z toalety uczniowskiej na II piętrze. 

 

21. Przed każdą salą egzaminacyjną są wystawione krzesła / ławki. Każdy zdający ma obowiązek, na czas 

trwania egzaminu, odłożyć na ławce rzeczy, których nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej.  

 

22. Do sali egzaminacyjnej Zdający zabiera: 

 na każdy egzamin przybory do pisania (tylko długopisy z czarnym tuszem), 

 małą buteleczkę niegazowanej wody (buteleczka zawsze stoi na posadzce przy stoliku zdającego), 

 dowód osobisty, 

 dodatkowo na egzamin z matematyki: kalkulator prosty (dozwolone jest pierwiastkowanie, w 

każdej sali będą również do wykorzystania zdezynfekowane kalkulatory szkolne), linijkę (nie może 

być ekierka ani kątomierz), cyrkiel; tablice matematyczne zapewnia szkoła (tablice są 

zdezynfekowane), 

 dodatkowo na egzaminy z fizyki, chemii, biologii: kalkulator prosty (dozwolone jest 

pierwiastkowanie, w każdej sali będą również do wykorzystania zdezynfekowane kalkulatory 

szkolne), linijkę (nie może być ekierka ani kątomierz); wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 

zapewnia szkoła (tablice są zdezynfekowane), 

 dodatkowo na egzamin z historii, historii sztuki: lupę (zapewnia szkoła – lupy są zdezynfekowane), 

 dodatkowo na egzamin z wiedzy o społeczeństwie: kalkulator prosty (dozwolone jest 

pierwiastkowanie, w każdej sali będą również do wykorzystania zdezynfekowane kalkulatory 

szkolne), 

 dodatkowo na egzamin z geografii: linijkę (nie może być ekierka ani kątomierz), kalkulator prosty 

(dozwolone jest pierwiastkowanie, w każdej sali będą również do wykorzystania zdezynfekowane 

kalkulatory szkolne), lupę (zapewnia szkoła – lupy są zdezynfekowane). 

Nie wolno pożyczać innym Zdającym swoich przyborów. 



23. W czasie egzaminu z języka polskiego Zdający ma prawo korzystać ze słownika ortograficznego oraz 

słownika poprawnej polszczyzny. Słowniki do każdej sali egzaminacyjnej zapewnia szkoła i tylko z tych 

słowników może korzystać Zdający. 

Jeśli Zdający chce skorzystać ze słownika: podnosi rękę w górę i czeka na pozwolenie przewodniczącego, 

podchodzi do stolika ze słownikami, dezynfekuje dłonie i bierze słownik do stolika, po skorzystaniu ze 

słownika odnosi słownik na miejsce i ponownie dezynfekuje dłonie – może też spryskać słownik.  

 

24. Zdający w razie potrzeby „kichają w zgięty łokieć”.  

 

25. W każdej sali egzaminacyjnej znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji dłoni- Zdający dezynfekuje 

dłonie przed egzaminem i po zakończeniu egzaminu.  

 

26. Przed rozpoczęciem egzaminu, w razie takiej konieczności, Zdający informują przewodniczącego 

komisji w danej sali egzaminacyjnej o alergiach. 

 

27. Jeśli Zdający zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym to zamyka arkusz i podnosi rękę. Należy 

czekać na odebranie arkusza przez przewodniczącego lub członka komisji – następuje sprawdzenie 

poprawności zakodowania arkusza (wpisany kod zdającego, PESEL, naklejona naklejka- czynności te 

wykonuje zdający w części organizacyjnej przed rozpoczęciem pisania matury na pierwszej i ostatniej 

stronie w arkuszu).  

Najwcześniej można wyjść z sali egzaminacyjnej po 60 minutach trwania egzaminu. 

 

28. Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący informuje o tym facie Zdających, 

przypominając o obowiązku kodowania zadań zamkniętych.  

Zdający, który jako ostatni oddał arkusz, jest obecny przy pakowaniu ułożonych prac do bezpiecznej 

koperty.  

 

29. Zdający opuszczają budynek szkoły tą samą drogą, którą wchodzili. Wychodząc z budynku szkoły należy 

zdezynfekować dłonie. 

 

30. Jeśli Zdający ma w jednym dniu dwa egzaminy to w czasie przerwy może przebywać w wyznaczonym 

miejscu na terenie szkoły.  

 

31. Na egzamin mogą przyjść tylko i wyłącznie osoby zdrowe. Zakaz przebywania na terenie szkoły osób, 

które nie piszą egzaminu lub nie biorą udziału w jego przeprowadzaniu. 

 

32. Na parterze jest wyznaczona sala na „Izolatorium”. W czasie trwania egzaminu na terenie szkoły jest 

zapewniona opieka pani pielęgniarki. 

 

33. Wszyscy Zdający są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania przepisów wprowadzonych w Zespole 

Szkół Budowlanych na czas trwania egzaminów maturalnych. 

 

 

  


