
Komunikat w sprawie przeprowadzenia matury próbnej w dniach 24 – 26.02.2021r. 

Matury próbne odbędą się z przedmiotów obowiązkowych w  następujących dniach: 

24.02.2021r. – j. polski, 

25.02.2021r.  – matematyka, 

26.02.2021r. – j. obcy. 

 

Lekcje w dniach przeprowadzania matury próbnej będą skrócone do 30 minut i będą 

odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji, przy czym w środę i w czwartek 

pierwsza lekcja rozpocznie się od godz. 12.00, a w piątek – od godz. 11.00.   

Na parterze szkoły przy wejściu od strony boiska zamieszczone zostaną wykazy zdających  

w poszczególnych salach egzaminacyjnych. 

 

Proszę zdających o zapoznanie się z zamieszczonym wykazem. Ponadto wykaz sal 

egzaminacyjnych zostanie zamieszczony na platformie moodle37 ->Strona główna-

>Informacje dla uczniów i absolwentów ZST->informacje dla absolwentów ZST: 

moduł „Matura próbna 2021”. 

 

Wytyczne dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego 

 Do szkoły wchodzimy wejściem od strony boiska, obowiązuje szatnia szkolna. 

 Praca z arkuszem rozpoczyna się o godzinie 8:00. 

 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

 Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą  

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

 Zdający nie mogą zajmować parkingu szkolnego oraz wnosić na teren szkoły 

zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek. Telefony komórkowe powinny być 

wyłączone i umieszczone w worku foliowym oraz położone w sali egzaminacyjnej  

na wydzielonym stoliku przy tablicy. 

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

 Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania 

egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego,  

są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać 

sprawdzone przez nauczyciela.  



 Wchodząc do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m)  

oraz mają zakryte usta i nos.  

 Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  

 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca  

w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie, 

2) wychodzi do toalety, 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

 Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to  

za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca 

przy stoliku  

 Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, 

mogą nosić przyłbicę  

 Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, 

korzystając z własnego długopisu.  

 Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę  

z arkuszem) najwcześniej na 30 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

zakończenia pracy z arkuszem.  

 W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie 

przez grupę zdających z jednego słownika, przed i po skorzystaniu z niego 

zdezynfekować ręce korzystając z przygotowanego dozownika. 

 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

 Po maturze próbnej lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji. 

 Do 15 marca 2021 r. uczniowie zostaną poinformowani o uzyskanej liczbie punktów, 

która zostanie wpisana do dziennika.  


