
Instrukcja egzaminacyjna - Matura 2022

1. Każdy Absolwent w dniu zakończenia szkoły musi pobrać od Wychowawcy login i

kod do serwisu ZIU, aby móc sprawdzić swe dane i pobrać informację o wynikach.

Serwis ZIU znajdziecie tutaj https://wyniki.edu.pl/login

2. Przed każdym egzaminem należy zgłosić Dyrektorowi Szkoły dolegliwości

alergiczne lub inne, które powodują kichanie, łzawienie lub kaszel.

3. Na egzamin maturalny należy przyjść na godzinę przed jego rozpoczęciem - rano

ok. 8.00 i po południu ok. 13.00.

4. Na egzamin zabieramy tylko przybory dozwolone na egzaminie:

- na wszystkie egzaminy koniecznie 2-3 czarne długopisy,

- na matematykę - linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,

- na biologię - kalkulator prosty, linijka,

- na WOS - kalkulator prosty,

- na chemię - linijka, kalkulator prosty,

- na geografię - lupa, linijka, kalkulator prosty,

- na historię - lupa.

5. Wybrane wzory matematyczne, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne, słowniki

ortograficzne i poprawnej polszczyzny oraz słownik dwujęzyczny dla cudzoziemców

udostępnia szkoła.

6. Można przynieść własną małą, niegazowaną wodę mineralną, która musi stać na

podłodze podczas pracy z arkuszem.

7. Nie wolno pożyczać żadnych pomocy od innych zdających czy pracowników

szkoły.

8. Koniecznie należy posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i

numerem PESEL.

9. Nie wolno przynosić niedozwolonych rzeczy - torebek, maskotek, telefonów i

innych urządzeń elektronicznych.

10. W przypadku posiadania jakiejkolwiek rzeczy niedozwolonej, komisja

egzaminacyjna zdeponuje ją w osobnym pomieszczeniu.



11. Na egzamin z j. polskiego, matematyki i angielskiego (egzaminy podstawowe)

zdający będą wpuszczani od godz. 8.10 - 8.15 głównym wejściem na halę.

12. Każdy zdający przy wejściu otrzyma kopertę z kodami PESEL i kodem ucznia. Po

zakodowaniu pracy pozostałe naklejki należy włożyć do koperty i zwrócić komisji.

13. Należy sprawdzić poprawność numeru PESEL i kodu ucznia na wykazie zdających

i naklejce oraz potwierdzić ich zgodność podpisem na liście zdających.

14. Podpis należy złożyć własnym długopisem.

15. Numer stolika dla zdającego losuje członek komisji egzaminacyjnej i podaje go

do wiadomości zdającemu oraz wpisuje go na listę zdających.

16. Z losowania wyłączeni są zdający korzystający z dostosowań formy egzaminu

(wydłużony czas lub dostosowanie zasad oceniania). Tym zdającym miejsce przy

stoliku wskazuje członek komisji.

17. Chęć skorzystania ze słownika sygnalizujemy podniesieniem ręki.

18. Na 10 minut przed końcem egzaminu przewodniczący poinformuje o kończącym

się czasie. Należy pamiętać o przeniesieniu odpowiedzi do karty odpowiedzi na

egzaminie z matematyki i języków obcych.

19. W czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali - jedynie w

przypadkach koniecznych pod nadzorem członka komisji.

20. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z

arkuszem) przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem po

sprawdzeniu kodowania przez członka komisji i otrzymaniu zezwolenia na wyjście.

21. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza

niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku. Przyczyną unieważnienia

egzaminu może być niesamodzielność pracy, wniesienie urządzenia

telekomunikacyjnego lub zakłócanie pracy innym osobom.

22. Niezdanie, unieważnienie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z

przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu

egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

23. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz

złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów.

24. W przypadku nie stawienia się na egzaminie z przyczyn losowych, można złożyć

do Dyrektora udokumentowany wniosek (załącznik 6) o egzamin w terminie



dodatkowym najpóźniej w tym samym dniu, w którym odbywał się egzamin. Termin

egzaminów dodatkowych: 1 - 15 czerwca, miejsce - Zespół Szkół Elektronicznych i

Informatycznych w Sosnowcu.

25. Egzamin poprawkowy może zdawać absolwent, który nie zdał tylko jednego

egzaminu pisemnego i złożył do Dyrektora wniosek (załącznik 7) w ciągu 7 dni od

ogłoszenia wyników. Termin egzaminów poprawkowych: 23 sierpnia 2022 r. (wtorek),

godz. 9.00.

Wszelkie kwestie nie omówione powyżej można znaleźć w dokumencie:
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w 2022 r.
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2022/20210928
_EM_2022_Informacja_AKT_1.pdf

Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej:

https://oke.jaworzno.pl/www3/em/komunikaty-egzamin-maturalny/

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2022/20210928_EM_2022_Informacja_AKT_1.pdf
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2022/20210928_EM_2022_Informacja_AKT_1.pdf

