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Egzamin maturalny 2022
Wytyczne dla absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica
w Kwidzynie zdających egzamin maturalny

1. Podstawowe wytyczne
1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
1.2. Na egzamin zdający powinien przyjść na godzinę przed wyznaczoną godziną
rozpoczęcia egzaminu maturalnego.
1.3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
1.4. Na egzaminie maturalnym każdy zdający korzysta z własnych przyborów
piśmienniczych, długopisu z czarnym wkładem linijki, cyrkla, kalkulatora itp. Zdający nie
mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
1.5. Na egzamin każdy zdający przynosi ze sobą:
a. długopis z czarnym tuszem
b. kopertę z naklejkami i kartą z kodem i pozostałymi danymi
c. dokument potwierdzający tożsamość
d. na egzamin z matematyki kalkulator prosty, cyrkiel, linijkę
e. na egzamin z biologii linijkę, kalkulator prosty
f. na egzamin z geografii linijkę, lupę, kalkulator prosty
g. na egzamin z fizyki linijkę, kalkulator prosty.
1.6. W pierwszym dniu egzaminu maturalnego zdający otrzymają kopertę w której będą się
znajdować:




naklejki z numerem PESEL i kodem ośrodka egzaminacyjnego do wykorzystania na
wszystkich egzaminach maturalnych
karta z kodem zdającego i pozostałymi danymi potrzebnymi do zakodowania
arkuszy egzaminacyjnych
pasek z kodem dostępu do ZIU – Zintegrowany Interfejs Użytkownika, za pomocą
kodu dostępu zdający będzie mógł w łatwy sposób sprawdzać wyniki egzaminów
państwowych
Kopertę z naklejkami i kartę z kodem oraz danymi zdający przynosi na każdy kolejny
egzamin

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin maturalny zdający przynosi własną
butelkę z wodą.
[Wpisz tekst]

2. Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających
2.1. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odpowiedni odstęp ( co
najmniej 1,5 metra).
3. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące w dniu egzaminu
3.1. Zdający z danej sali przed wejściem na salę egzaminacyjną ustawiają się zgodnie z
numerem w dzienniku zachowując odstęp co najmniej 1,5 metra.
3.2. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie podpisując się w wykazie zdających
korzystając z własnego długopisu.
3.3. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, należy niezwłocznie przerwać
egzamin maturalny tego zdającego, przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o
tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby
przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z
zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób.

4. Rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminu z informatyki
4.1. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w przeddzień egzaminu zdający
sprawdza, w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będzie
zdawał egzamin maturalny i wybranego przez siebie oprogramowania.
4.2. Sprawdzanie sprzętu i wybranego oprogramowania odbywa się w obecności
administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie
wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły).
4.3. Czas wykonania tej czynności zostanie wyznaczony dla każdego zdającego.
4.4. Zdający zostanie poinformowany o godzinie stawienia się celem sprawdzenia działania
poprawności sprzętu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PISEMNEGO EGZAMINU
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