
ZASADY WCHODZENIA DO SALI EGZAMINACYJNEJ 
 

 

MATURA 2017 – Egzamin pisemny 

 
W  każdym  dniu  egzaminu  pisemnego  zdający  zgłasza  się w  szkole  o godzinie 8:15 – 

w przypadku egzaminu rozpoczynającego się o godzinie 9.00 lub 13:15 – w przypadku 

egzaminu rozpoczynającego się o godzinie 14.00. 

 

 Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdający powinien: 

 

-   Pozostawić torebkę, plecak i inne niedozwolone do wniesienia      przedmioty w 

wyznaczonej szatni. Do sali egzaminacyjnej nie wnosimy także maskotek, 

kartonów z napojami, kanapek, słodyczy. Zdający może wnieść do sali 

egzaminacyjnej małą butelkę wody mineralnej. Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze. 

        Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich 

korzystać.  

        Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej innych materiałów i 

przyborów pomocniczych niż te, które są wymienione w komunikacie 

dyrektora CKE. 

 

-    Sprawdzić na wywieszonych przy sali nr 32 listach, w której sali będzie zdawał 

egzamin. 

 

 

 Wchodząc do sali zdający: 

 

-     Okazuje członkom zespołu nadzorującego dowód tożsamości ze  

      zdjęciem. 

-     Okazuje nauczycielowi do sprawdzenia dopuszczone w komunikacie  

      Dyrektora  CKE przybory ( informacja na tablicy przy sali nr 32 ). 

-     Losuje numer stolika, przy którym będzie pisał egzamin. Numer ten  

      podaje nauczycielowi, który wpisuje ten numer na listę zdających. 

-     Sprawdza na liście zdających oraz na otrzymanych naklejkach  

       poprawność swojego numeru PESEL, co potwierdza podpisem na  

       liście obecności.        

      

 Wchodzenie do sali egzaminacyjnej rozpoczyna się: 

 

-     Hala sportowa – godzina 8:20 (dwa wejścia). 

 

-     Sala lekcyjna – godzina 8:35 lub 13:35 

 

 

 Po wejściu do sali egzaminacyjnej zdający zajmuje stolik                                                  

z wylosowanym numerem. 

 

 

 

 

 



 

 

ZASADY WCHODZENIA DO SALI EGZAMINACYJNEJ 
 

 

 

 

 

MATURA 2017 – Egzamin ustny 

 
W dniu  egzaminu  ustnego  wszyscy zdający w danej grupie zgłaszają  się w  szkole 15 

minut przed wyznaczoną godziną pierwszego zdającego w tej grupie. Zdający oczekują 

na egzamin w sali nr 28. Pod salą egzaminacyjną przebywa tylko 1 osoba, kolejna z listy. 

 

 Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdający powinien: 

 

-   Pozostawić torebkę, plecak i inne niedozwolone do wniesienia      przedmioty w 

wyznaczonej szatni lub sali 28. Do sali egzaminacyjnej nie wnosimy także 

maskotek. 

        Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich 

korzystać.  

        W przypadku egzaminu z  języka polskiego zdawanego przez absolwentów z 

lat poprzednich, zdający wnosi na salę ramowy plan prezentacji oraz 

wymienione w bibliografii pomoce. 

 

-    Sprawdzić na listach wywieszonych w sali nr 28 kolejność zdających w danej 

grupie. Kolejność ta obowiązuje przy przystępowaniu do egzaminu. 

 

 

 Wchodząc do sali zdający: 

 

-     Okazuje członkom zespołu nadzorującego dowód tożsamości ze  

      zdjęciem.  

-     Okazuje nauczycielowi – członkowi PZE ramowy plan prezentacji     

       oraz wnoszone pomoce, wymienione w bibliografii (dotyczy tylko      

       absolwentów z lat poprzednich).       

      

 

 Po wejściu do sali egzaminacyjnej postępuje zgodnie z odpowiednimi 

procedurami. 


