
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie – EGZAMIN MATURALNY w 2022 roku 
 

   
ORGANIZACJA 

EGZAMINU  MATURALNEGO 
W  I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

im. Mikołaja Kopernika w Grajewie 
w 2022 roku 

 
INSTRUKCJA  DLA  OSÓB  ZDAJĄCYCH 

 
Na podstawie „Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2022 r. egzami-

nu maturalnego” opracowanych przez CKE informuję tegorocznych maturzystów, że: 
1. Na egzamin maturalny może przyjść do szkoły wyłącznie osoba zdrowa.  
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeśli jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych albo przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domo-
wych. 

3. Zdający wchodzi do budynku szkoły na egzamin sam, bez rodzica/prawnego opiekuna. 
4. Przed salą egzaminacyjną zdający potwierdza obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie 

zdającym przy użyciu własnego długopisu. 
5. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych przedmiotów, w tym maskotek, 

telefonów lub innych urządzeń elektronicznych czy książek.  
Wyjątek stanowią książki zwracane przed egzaminem do biblioteki szkolnej. 

6. Wszelkie przyniesione do szkoły przedmioty zdający zostawia w specjalnie do tego przygotowa-
nym pomieszczeniu, zlokalizowanym w szkolnej szatni. 

7. Na egzaminach z kolejnych przedmiotów zdający korzysta z własnych przyborów, tj. np. cyrkla, 
linijki, lupy, kalkulatora i długopisu. Zdający powinien mieć na każdym egzaminie dwa długopi-
sy piszące czarnym tuszem. Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających. 

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Osoby, które zdają jednego dnia dwa egzaminy, 
mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkolny lub spędzić przerwę w budynku. Przerwy 
między częściami danego egzaminu zdający spędzają w budynku szkolnym, ale poza salą egza-
minacyjną. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej zachowujeny się cicho, aby nie przeszkadzać prze-
bywającym  w sali egzaminacyjnej. 

9. Podczas egzaminu zdający nie kontaktuje się z innymi zdającymi. 
10. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorujące-

mu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący ze-
społu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdza kom-
pletność materiałów. Arkusz pozostaje na stoliku. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali 
zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. 

11. Po zakończeniu egzaminu zdający natychmiast opuszczają budynek szkoły. 
12. Osoby zdające egzamin maturalny z informatyki w dniu 13 maja (piątek) o godz. 10.00 

winny zgłosić się do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) celem 
sprawdzenia poprawności działania komputerów i wybranego przez siebie oprogramowania na 
którym w dniu 20 maja będą zdawać egzamin. 

13. Ze względu na zróżnicowaną liczbę zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych 
wyznaczam godzinę rozpoczęcia losowania miejsc przed kolejnymi egzaminami według poniż-
szego zestawienia. 
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L.p. Data Przedmiot/ 
poziom Sala Liczba 

zdających 

Rozpoczęcie 
losowania 

miejsc 

1.  4.05 
środa 

Język polski 
/PP/ 

dsg 51 8.00 
msg 33 8.00 
konf. 10 8.00 
105 1 bez losowania 

2.  5.05 
czwartek 

Matematyka 
/PP/ 

dsg 51 8.00 
msg 36 8.00 
konf. 10 8.00 
105 1 bez losowania 

3.  6.05 
piątek 

Język angielski 
/PP/ 

wszystkie max 20 8.15 
104 1 bez losowania 

Język niemiecki 
/PP/ 103 2 bez losowania 

Język rosyjski 
/PP/ 104 1 bez losowania 

4.  9.05 
poniedziałek 

Język angielski 
/PR/ 

wszystkie max 20 8.15 
104 1 bez losowania 

5.  10.05 
wtorek 

Język polski 
/PR/ konf. 15 8.00 

6.  11.05 
środa 

Matematyka 
/PR/ 

msg 35 8.00 
konf. 6 8.15 
105 1 bez losowania 

7.  12.05 
czwartek 

Biologia 
/PR/ konf. 23 8.15 

8.  13.05 
piątek 

Wiedza  
o społeczeństwie 

/PR/ 
konf. 21 8.15 

Język niemiecki 
/PR/ 103 3 bez losowania 

9.  16.05 
poniedziałek 

Chemia 
/PR/ 

konf. 12 8.15 
105 1 bez losowania 

10.  17.05 
wtorek 

Historia 
/PR/ konf. 14 8.15 

11.  18.05 
środa 

Geografia 
/PR/ konf. 23 8.15 

12.  19.05 
czwartek 

Fizyka 
/PR/ konf. 20 8.15 

Historia sztuki 
/PR/ 6 3 bez losowania 

13.  20.05 
piątek 

Informatyka 
/PR/ 6 3 bez losowania 

Język angielski 
egz. ustny 6 3 bez losowania 

 
19. Zdający, którzy nie losują miejsc, powinni zgłosić się do sali egzaminacyjnej 
20 min. przed rozpoczęciem egzaminu. 
 

Odbiór świadectw maturalnych – 5 lipca 2022 r. (wtorek) od godz. 9.00. 
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Jeśli Maturzysta nie będzie mógł odebrać świadectwa osobiście, może to zrobić 
inna osoba. Musi ona posiadać upoważnienie odbioru (znajduje się na stronie 
internetowej szkoły). 
                                                                                                 

 Przewodniczący  
                                                                                         Zespołu Egzaminacyjnego 


