
PAMIĘTAJ !!! 

1. Czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej, należy zachować odpowiedni odstęp  
(co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. 

2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i salą egzaminacyjną zarówno 
przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu. 

3. Po szkole należy poruszać się tylko w maseczce. Można ją zdjąć dopiero po 
zajęciumiejsca w sali egzaminacyjnej. 
Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie  
2) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej 
EPKwZ) 
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

4. Wejście do sali egzaminacyjnej tylko za okazaniem dowodu osobistego. 
5. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie 

zdających własnym długopisem. 
6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z 
arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli 
zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 
egzaminacyjnej.    

7. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

8. Zdającynie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (torby, plecaki, okrycia 
wierzchnie itp.). W indywidualnych przypadkach rzeczy będą zabezpieczone w 
wyznaczonej sali. 

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. 
10. Podczas egzaminu zdający korzysta z własnych przyborów, nie może ichpożyczać od 

innych zdających.  
Zgodniez Komunikatem dyrektora CKE: 

 każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych                   
i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), 
przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ oraz może mieć́ kalkulator 
prosty(szkoła nie zapewnia kalkulatorów). 

 każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym 
tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej: 

 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Zdający przynosi na egzamin praktyczny 

 

AU.22 kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka 
 

AU.29 kalkulatorprosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka 
 

A.27, A.36 kalkulatorprosty 

A.30, A.31, A.32 kalkulatorprosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

T.12 kalkulatorprosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

T.15 kalkulatorprosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

BD.31 szkoławyposażastanowiskaegzaminacyjne 
 

TG.07 szkoławyposażastanowiskaegzaminacyjne 

 *Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,  odejmowania, mnożenia, 
 dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków  kwadratowych z liczb. 

 



11. W dniu 22 czerwca (etap praktyczny) wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły 

wejściem głównym, zgłaszając się na ok.1 godzinę wcześniej, przed godziną 
rozpoczęcia egzaminu. 

12. W dniu 23 czerwca (etap pisemny)zdający wchodzą do szkoły o ściśle 

określonychgodzinach wyznaczonym wejściem: 

BD.31 (3ad), AU.22 (2l) - wejściem przy drugiej klatce schodowej, godz. 9.15 

TG.07 (3g, 3fk), A.23 - wejściem głównym, godz. 9.15 

AU.21, A.27, A.31, T.12, T.15 - wejściem przy drugiej klatce schodowej, godz. 
11.20 

AU.29 (2 ar) - wejściem przy drugiej klatce schodowej, godz. 13.20 
13. W dniach 24.06, 26.06, 30.06, 01.07 oraz 02.07 uczniowie wchodzą do szkoły 

wejściem głównym, zgłaszając się na ok.1 godzinę wcześniej, przed godziną 
rozpoczęcia egzaminu. 

14. Listy zdających umieszczone są w szkole na parterze,na tablicy informacyjnej                   
przy sali konferencyjnej oraz na drzwiach wejściowych do szkoły przy drugiej 
klatce schodowej. 

 
 
 
 
 


