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HARMONOGRAM MATUR 
 

 MATURA PISEMNA 2020  

      
data dz.tyg godzina przedmiot poziom sala 

08-cze pn 09:00 j.polski Podstawowy sala gimnastyczna 

08-cze pn 14:00 j.polski rozszerzony A1-7 

09-cze wt 09:00 matematyka Podstawowy sala gimnastyczna 

10-cze śr 09:00 j.angielski Podstawowy Sala gimnastyczna 

10-cze śr 09:00 j.angielski Stara formuła A1-7 

10-cze śr 14:00 j.angielski rozszerzony A1-7 

15-cze pn 09:00 matematyka rozszerzony A1-7 

16-cze wt 09:00 biologia rozszerzony 

 Liceum Ogólnokształcące w Nowej 

Rudzie os. Piastowskie  tel. 74/872 25 

77 

17-cze czw 14:00 informatyka rozszerzony A2-7 

18-cze czw 09:00 j.niemiecki Podstawowy Sala gimnastyczna 

18-cze czw 14:00 j.niemiecki rozszerzony A1-7 

19-cze pt 09:00 geografia rozszerzony A1-7 

22-cze pn 09:00 j. włoski podstawowy A1-29 

24-cze śr 14:00 historia rozszerzony A1-7 
 

 

Zasady bezpieczeństwa – Matura 2020 

 

Informacje dla zdających 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa,  bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

1.2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek. 
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1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których 

zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą 

pożyczać przyborów od innych zdających. 

 
1.6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. Butelkę z wodą można położyć na ziemi, by przez przypadek nie zalać 

arkusza egzaminacyjnego. 

 
W dniu egzaminu 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

2.2. Na egzamin z języka polskiego 8.06.2020 i matematyki 9.06.2020 zgłoszenie na 

egzamin o godzinie 8: 15. Wejście na salę w kolejności: 

• klasa 4aT – godzina 8:15 

• klasa 4bT – godzina 8:30 

• Profesja i absolwenci 8:45 

Pozostałe egzaminy na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem, 

kolejność wchodzenia na salę jak wyżej. 

2.3. Przy wejściu na salę egzaminacyjną należy okazać się dokumentem tożsamości 

ze zdjęciem. Członek komisji egzaminacyjnej może poprosić zdającego o 

chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości. 

2.4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w 

przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem 

sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu 

zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ (Egzaminu 

Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie). Podczas wpuszczania uczniów do 

sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o 

chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne 

jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 
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2.5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części 

praktycznej EPKwZ) 

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

5) Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w 

trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku 

egzaminacyjnym.  

3.1. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest 

korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza 

dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, 

z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, znajduje się dozownik z 

płynem dezynfekcyjnym,  którego należy użyć przed skorzystaniem z 

danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia. 

 


