
 

Uczeń powinien: 
 
 

 

1. W dniu 4, 5, 6 marca roku o godzinie 7
30

 zgłosić się na egzamin do sali, którą 

wskazał mu wcześniej wychowawca. 

 

 sprawdzić swoje dane na liście uczniów wywieszonej przed salą, zgłosić komisji, 

gdy w tych danych są błędy, 

 przynieść ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania i rysowania, pióro lub 

długopis z czarnym tuszem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, 

linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.  

 nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, 

 okazać ważną legitymację szkolną,  

 po wywołaniu nazwiska z listy uczniowie wchodzą do sali pojedynczo i losują 

numery stolików. Po wylosowaniu numeru otrzymują naklejki z nadanym przez 

OKE kodem oraz kartki ze swoim imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem 

ucznia i numerem PESEL. 

2. Po otrzymaniu zestawu na polecenie PZN zdający ma obowiązek: 

 

 zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu 

egzaminacyjnego, w razie wątpliwości może poprosić o wyjaśnienie PZN, 

 sprawdzić czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny tzn. czy ma wszystkie                                                                         

strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, braki natychmiast zgłasza  PZN, 

 zapisać swój indywidualny kod, numer PESEL, nakleić naklejki z kodem               

w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego, wypełnić matrycę znaków 

na karcie odpowiedzi (uczniów korzystających z zestawów egzaminacyjnych 

dostosowanych wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu nadzorującego), 

 pracować samodzielnie, spokojnie (czas przeznaczony na wykonanie zadań będzie 

wystarczający), 

 wybierać z namysłem odpowiedzi przy zadaniach zamkniętych, 

 uważnie i czytelnie wpisywać odpowiedzi przy zadaniach otwartych, 

 ołówek używać tylko do rysowania, 

 w pełni wykorzystać czas przeznaczony na pisanie egzaminu. 

3. Na zakończenie swojej pracy: 

 

 sprawdzić czy na stronie tytułowej arkusza i karcie odpowiedzi jest zapisany  

kod i numer PESEL, wypełniona matryca znaków, naklejone kody kreskowe, 

 zgłosić przez podniesienie ręki, zakończenie pracy przed wyznaczonym 

czasem i zamknąć zestaw egzaminacyjny. 
(Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera 

pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy 

pozostałym piszącym) 

 opuścić salę cicho i spokojnie, pozostawiając swój arkusz na ławce. 

 praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po  

     przerwie, zgodnie z harmonogramem (do sali uczniowie wchodzą na 5 min. przed    

     rozpoczęciem drugiej części egzaminu). 



 

 

Uczeń nie może: 
 

 

 spóźnić się na egzamin, 

 wnosić na salę innych przyborów niż wymienione wcześniej , np. siatki, torby, 

plecaki, kalkulatory, urządzenia telekomunikacyjne  mogące zakłócić przebieg 

egzaminu (telefon komórkowy), 

 dokonywać wpisów na karcie odpowiedzi, gdy instrukcja na stronie tytułowej 

arkusza tego nie przewiduje, 

 opuszczać sali egzaminacyjnej podczas egzaminu, tylko w szczególnie 

uzasadnionej sytuacji -  uczeń może opuścić salę, po uzyskaniu pozwolenia PZN    

i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się z innymi 

osobami ( nie dotyczy to konieczności skorzystania z pomocy medycznej), 

 opuszczać wyznaczonego miejsca do czasu zakończenia pracy, 

 porozumiewać się z innymi zdającymi, 

 wypowiadać, nawet szeptem, uwag czy komentarzy, 

 zadawać pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, 

 przeszkadzać innym w pracy, 
 

 

W przypadku niesamodzielnej pracy, posiadania urządzenia 

telekomunikacyjnego lub przeszkadzania innym, PSZE (dyrektor szkoły) przerywa 

egzamin tego ucznia, unieważnia jego pracę i nakazuję opuszczenia sali. 

Przerwanie egzaminu jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do egzaminu          

w danym terminie. 

 
 

10 minut przed końcem wyznaczonego czasu, PZN egzamin w sali przypomina 

uczniom o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 

 

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę   

z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

 
 

 


