Procedury w dniu egzaminu maturalnego w części pisemnej
Każdy zdający musi być 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu tzn.:



8.30 egzamin rozpoczyna się o 9.00
13.30 egzamin rozpoczyna się o 14.00

Uczniowie zobowiązani są do zabrania na egzamin dojrzałości dowodu tożsamości i długopisu z czarnym tuszem.
Zalecam, żeby zabrać ze sobą minimum dwa dodatkowe długopisy, w razie jakby jeden z nich się wypisał.
W dniu odbywania się egzaminu maturalnego zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,
wchodzi na salę egzaminacyjną według kolejności ustalonej na liście. Maturzysta nie może wnosić do sali
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani w inny sposób z nich
korzystać. Można wnieść ze sobą małą ilość wody i należy ją postawić na podłodze obok stolika.
Po rozdaniu arkuszy przez Zespół Nadzorujący zdający wykonują polecenia Przewodniczącego, na salę nie może
już nikt wejść z wyjątkiem osób upoważnionych.
Podczas trwania matury pisemnej uczeń może korzystać tylko z materiałów i przyborów pomocniczych, których
wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie internetowej.











Matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne
Biologia: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory
Chemia: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory
Fizyka: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory
Geografia: linijka, kalkulator prosty, lupa
Historia: lupa
Informatyka: kalkulator prosty
Wiedza o społeczeństwie: kalkulator prosty
Język polski: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny- nie mniej niż 1 na 25 osób
Język kaszubski: słownik ortograficzny j. polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik j.
kaszubskiego - nie mniej niż 1 na 25 osób
Kalkulator prosty – jest to kalkulator- jest to kalkulator umożliwiający tylko dodawanie, odejmowanie,
dzielenie, mnożenie, ewentualnie obliczanie procentów i pierwiastków kwadratowych z liczb.
Do arkuszy egzaminacyjnych z matematyki dołączony jest zestaw wzorów, z chemii - wybrane tablice chemiczne,
z fizyki i astronomii - karta wzorów i stałych fizycznych.
Oczywistym jest również, że praca maturzysty w trakcie egzaminu musi być samodzielna.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu dla nieprzestrzegającego
reguł maturzysty.
Chęć skomunikowania się z Zespołem Nadzorujący przekazujemy poprzez podniesienie ręki- nie chodzimy po
Sali bez zgody przewodniczącego. W uzasadnionych przypadkach można podczas egzaminu skorzystać
z toalety.
W sytuacji gdy z przyczyn usprawiedliwionych zdający nie mógł zgłosić się na egzamin może zdawać ten
egzamin w terminie dodatkowy w czerwcu 2020 r. z zgodą Dyrektora OKE w Gdańsku.
Do takich sytuacji należą np. brak możliwości dotarcia na egzamin z powodu – zepsucia się pojazdu komunikacji
publicznej, zdarzenie na drodze blokujące przejazd, choroba zdającego, śmierć bliskiej osoby…
W takiej sytuacji zdający lub ktoś z rodziny w w tym samym dniu lub dzień po dostarcza do dyrektora szkoły
stosowne zaświadczenie.

Egzaminy ustne z język polskiego
Zdający przychodzą na godzinę wyznaczoną w harmonogramie. W Sali przebywają – zespół przedmiotowy oraz
dwóch zdających ( jeden odpowiada drugi się przygotowuje)
Po wejściu do Sali zdający losuje zestaw otrzymuje od Przewodniczącego bilet z hasłem oraz kartkę papieru z
pieczątkom szkoły zajmuje miejsce w celu przygotowania się do odpowiedz. Na stanowisku do przygotowywania
się oraz miejscu do udzielania odpowiedzi znajduje się laptop w celu uruchomienia zestawu egzaminacyjnego.
Czas przygotowywania się oraz czas udzielania odpowiedzi wynosi po 15 minut. Zdający wychodząc z Sali
zostawia bilet z hasłem oraz kartkę papieru którą otrzymał w celu przygotowania się do wypowiedzi.
Po pięciu zdających Zespół Przedmiotowy ogłasza indywidualnie wynik egzaminu.
Egzaminy ustne z język obcego
Zdający przychodzą na godzinę wyznaczoną w harmonogramie. W Sali przebywają – zespół przedmiotowy oraz
zdający.
Po wejściu do Sali zdający losuje zestaw otrzymuje od Przewodniczącego arkusz. Zdający od razu przystępuje
do egzaminu bez możliwości przygotowania się do wypowiedzi. Czas egzaminu wynosi 15 minut.
Po pięciu zdających Zespół Przedmiotowy ogłasza indywidualnie wynik egzaminu.

