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1. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE 

W ZAWODZIE 

 
1) Do sali egzaminacyjnej zdający nie mogą wnosić urządzeń telekomunikacyjnych i korzystać z nich 

w tej sali. 

2) Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie 

o przyborach. Obowiązuje zakaz pożyczania materiałów od innych zdających. 

3) Zdający mogą również wnieść   do   sali   egzaminacyjnej   małą butelkę   wody.   Podczas   pracy 

z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający 

przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

4) Zdający mają: 

a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz 

każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, 

aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, 

b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi, 

c) nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny 

podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia lub chusteczką), 

d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie. 

5) W czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali 

egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego 

z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający sygnalizuje taką 

potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 

nadzorującego na wyjście z Sali, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim 

stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali. 

Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos. 

6) Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 

wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu 

zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie 

komentuje. 

7) Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność 

została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z 

danego przedmiotu. 

8) W czasie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy. 

9) Zdający przychodzą do szkoły najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. 

10) O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą 

do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności 

numery stolików, przy których będą pracować. 

11) Przy losowaniu zdający otrzymują paski informacyjne i naklejki przygotowane przez OKE. 

12) Zdający sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejce i podpisują w wykazie zdających. 

Podpis w wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego poprawności 

numeru PESEL na naklejce. 

13) W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu 

naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer w wykazie zdających i potwierdza korektę 
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czytelnym podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza 

przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających. Przewodniczący 

zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu części   pisemnej   egzaminu 

adnotację o stwierdzeniu błędu. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na zeszycie 

zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych na 

naklejkę zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego 

dopisuje identyfikator szkoły. 

14) Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany. 

15) Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego w obecności przedstawiciela zdających (jednego ze wszystkich sal) 

i wraz z nim przenosi je do sali egzaminacyjnej, jeżeli przedstawiciel zdających z danej sali 

uczestniczył w odbieraniu materiałów. 

 

2. PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W SALI 

 
1) Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu do sali egzaminacyjnej materiałów 

egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich: 

a) o zasadach zachowania się podczas egzaminu, w tym zasadach dotyczących zachowania 

bezpieczeństwa sanitarnego określonych w Wytycznych 

b) o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

2) Następnie,   nie    wcześniej    niż    o    godzinie    podanej    w    komunikacie    dyrektora    CKE 

o harmonogramie, członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne. 

Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały oraz zdający muszą mieć 

zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki. 

3) Po rozdaniu arkuszy zdający ma obowiązkowo: 

a) zapoznać   się przed przystąpieniem   do rozwiązywania zadań   z   instrukcją zamieszczoną 

na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, 

b) sprawdzić kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, 

wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania, 

4) Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym .. 

5) Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (w tym na 

karcie odpowiedzi), zdający umieszcza otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki. 

Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis w wykazie zdających jest 

równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. Zdający nie podpisuje arkusza 

egzaminacyjnego. 

6) Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności 

zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym. 

Sprawdzając poprawność danych, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają 

zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. 

7) Każdy zdający egzamin z części praktycznej ma 10 minut na zapoznanie się z treścią zadania. Tego 

czasu nie wliczamy do czasu trwania egzaminu. 

8) Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący 

zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia 

i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. 

9) Po rozdaniu zdającym   arkuszy egzaminacyjnych   zdający spóźnieni   nie   zostają   wpuszczeni 

do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu 

czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia 

i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego 

podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). 

10) Podczas   egzaminu    zdający    pracuje    samodzielnie,    nie    opuszcza    sali    egzaminacyjnej. 
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W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu 

na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. 

Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia 

zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany 

w protokole przebiegu egzaminu w Sali. 

11) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego przebiegu 

egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia 

przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów 

niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, albo korzystania przez zdającego 

w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku 

materiałów i przyborów przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa 

i unieważnia egzamin tego zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. 

12) Na 15 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem z części pisemnej i 

30 minut z części praktycznej przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie 

pozostałym do zakończenia pracy. 

13) Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu 

przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdza kompletność 

materiałów, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych. Arkusz pozostaje na stoliku. 

14) 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. 

15) Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym 

piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli 

pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym. 

16) Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący zespołu nadzorującego 

lub członek zespołu nadzorującego przy stoliku zdającego, w jego obecności, sprawdza kompletność 

materiałów egzaminacyjnych (zakodowany zeszyt zadań oraz karta odpowiedzi), a następnie 

zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Pracę każdego zdającego – po sprawdzeniu – można 

pozostawić na stoliku do momentu odebrania prac od wszystkich zdających, można również zbierać 

je sukcesywnie. Jeden zdający powinien pozostać w sali do momentu zakończenia pakowania 

materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości). 

17) Po zakończeniu odbierania prac od wszystkich zdających, przewodniczący zespołu nadzorującego 

oraz członkowie tego zespołu sprawdzają, czy zostały zebrane prace ze wszystkich stolików. 

Następnie przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności członków zespołu nadzorującego 

oraz jednego zdającego, pakuje materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją. 
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