
Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania 

 i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021r. 

w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 

 
1. Na pisemny egzamin maturalny może przyjść wyłącznie zdrowy zdający, bez objawów 

chorobowych kompatybilnych z objawami COVID - 19 

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

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych.  

3. Na egzamin zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. 

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych. Zdający 

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z 

wodą 

6. Na egzamin należy zgłosić się punktualnie o wyznaczonej godzinie (według harmonogramu). 

7. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

8. Wejście na egzamin będzie odbywać się po okazaniu dowodu potwierdzającego 

tożsamość według harmonogramu. 

9.  Podpisu na liście należy dokonać własnym długopisem.                              
10. 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: 

• podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,  

• wychodzi do toalety,  

• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

11. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

12. Jeżeli zdający ze względów zdrowotnych (całościowe zburzenie rozwoju, zaburzenia 

psychiczne, niepełnosprawność intelektualna, trudności w samodzielnym zakryciu ust 

i nosa lub zaawansowane zaburzenia neurologiczne, układu oddechowego lub 

krążenia, przebiegających  z niewydolnością oddechowa lub krążenia ) nie mogą 

zakrywać ust i nosa maseczką  mogą przystąpić do egzaminu w oddzielnej sali. 

Zdający przekazuje stosowną, udokumentowaną informację dyrektorowi szkoły nie 

później niż do 27 kwietnia 2021r.. 

13. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

14. Zdający, wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, aby uniknąć spotkań w grupie, np. 

przy wejściu do szkoły.  

15. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w dniu  18.05.2021 r. 

 o godzinie 11.40 zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania 

komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie 

oprogramowania. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu 

konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z 

członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby muszą mieć zakryte usta i nos. Do 

szkoły należy się zgłosić o godzinie 11.35, wejście główne. Przed wejściem do szkoły 

należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. W szkole w przestrzeniach wspólnych 

obowiązuje nakaz osłony ust i nosa oraz konieczność zachowania dystansu 

społecznego minimum 1,5 m . 

 



 

Na pisemny egzamin maturalny należy zgłosić się punktualnie o wyznaczonej godzinie. 

Pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego (zakres podstawowy), matematyki (zakres 

podstawowy)  i geografii (zakres rozszerzony) odbędą się w nowej sali gimnastycznej.  

 

Schemat 1- wejścia na egzamin z języka polskiego (zakres podstawowy), matematyki 

 (zakres podstawowy) i geografii (zakres rozszerzony) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram wejścia na egzamin z języka polskiego i matematyki 

 (zakres podstawowy) 

 

JĘZYK POLSKI  zakres podstawowy 

 4 maja 2021r.  
 

Wejście 

oznaczone 

na schemacie 

Godzina 

wejścia na 

egzamin 

Absolwenci 

W1 8.00 Technikum – absolwenci z ubiegłych lat 

4f   F01 – F04 

W1 8.30 4ag A01 – A11 

 

W2 8.00 4ag  A12 – A21 

Liceum dla Dorosłych 

W2 8.30 4d D01-D17  
W3 8.00 4e E01 – E13 

Liceum Ogólnokształcące 

W3 8.30 4e E14 – E29 

 

W4 8.00 4f  F05 – F21 

4i I01 – I03 

W4 8.30 4i  I04 – I20  

 

MATEMATYKA  zakres podstawowy 

 5 maja 2021r.  
 

W1 8.00 Technikum – absolwenci z ubiegłych lat  
W1 8.30 4ag A01 – A20 

W2 8.00 4ag A21 

4d  D01 – D17 

4e  E01 – E02 

W2 8.30 4e  E03 – E22 

 

W3 8.00 4e E23 – E29 

4f F01 – F13 

W3 8.30 4f F14 – F21 

4i I01 – I12 

W4 8.00 4i  I13 – I20 

Liceum Ogólnokształcące 

W4 8.30 Liceum dla Dorosłych 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Egzamin maturalny z języka angielskiego (zakres podstawowy) odbędzie się w sali 

konferencyjnej oraz pracowniach: 206, 212, 217, 306, 309, M1 

Wejście do budynku szkolnego będzie odbywać się według harmonogramu i zamieszczonego 

schematu 

             Schemat 2- wejścia na egzamin z języka angielskiego 

 (zakres podstawowy) 

 
 

 



 

Harmonogram wejścia na egzamin z języka angielskiego  (zakres podstawowy) 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI zakres podstawowy 

6 maja 2021r. 
 

Wejście Godzina 

wejścia na 

egzamin 

Sala Absolwenci 

 

Boczne 8.15 212 kl. 4ag A16 – A21 

kl.4d D01 – D09 

 

309 kl.4e E24 – E29 

kl.4f  F01 – F10 

 

Od szatni 8.15 217 kl.4d D10 – D17 

kl.4e E01 – E07 

 

Główne 8.15 206 kl.4a, 4g  A01 – A15 

kl. 4i I01 – I02 

306 kl.4e 08 – E21 

 

Do sali konferencyjnej 8.15 sala 

konferencyjna 
kl 4f  F21 

kl.4e E23  

kl.4i I03 – I20 
Absolwenci technikum z ubiegłych lat 

 

Do budynku 

mechanizacji 
8.15 M1 

Liceum Ogólnokształcące 

Liceum dla Dorosłych 

kl.4f F11 – F20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Harmonogram wejścia na egzamin z języka angielskiego  (zakres rozszerzony) 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI zakres rozszerzony 

7 maja 2021r. 
 

Wejście Godzina 

wejścia na 

egzamin 

Sala Absolwenci 

 

Do sali konferencyjnej 8.15 sala 

konferencyjna 
kl 4ag  A13, A14, A16 

kl.4d  D07, D09, D11 

kl.4e E02 – E27 

kl.4f   F02- F08 

kl.4i  I13, I15, I17, I18, I19 
Absolwenci technikum z ubiegłych lat 

 

Do budynku 

mechanizacji 
8.15 M1 

Liceum Ogólnokształcące 

 

kl.4f  F10 – F20 

kl.4i I05 – I12, I20 

kl.4ag A04, A09, A11, A20, A21 

kl.4e- E29 

 

 

 

 

Harmonogram wejścia na egzamin z geografii (zakres rozszerzony)  

 

GEOGRAFIA  zakres rozszerzony 

13 maja 2021r. 
Wejście oznaczone 

na schemacie 

Godzina 

wejścia na egzamin 
Absolwenci 

 

 

W1 
8.00 kl 4ag 

8.30 

kl.4d D03 – D09 

kl.4f 

Kl.4e E20 – E29 

W2 

8.00 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

kl.4e E01 – E08 

kl.4d D16 

8.30 
kl.4e E09 – E19 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram pisemnych egzaminów  maturalnych z pozostałych przedmiotów  
 

 

 

 

Lp. Termin Godzina 

wejścia na 

egzamin 

Przedmiot Miejsce egzaminu 

1.  10.05.2021r. 

poniedziałek 

 

godz. 830 Język polski 

Poziom R 

 Sala konferencyjna 

 

2.  

 

11.05.2021r.  

wtorek   

godz. 830 Matematyka 

Poziom R 

Sala  konferencyjna  

3.  11.05.2021r.  

wtorek  
 

godz. 1330 Wiedza o 

społeczeństwie 

Sala konferencyjna 

 

4.  12.05.2021r. 

 środa  

godz. 830 Biologia Sala konferencyjna  

5.  13.05.2021r.  

czwartek  

godz. 1330 Język rosyjski 

 

Sala konferencyjna 

 

6.  14.05.2021r. 

 piątek   

 

godz. 830 Chemia Sala konferencyjna 

 

7.  17.05.2021r. 

poniedziałek 

 

godz. 830 Historia Sala konferencyjna 

 

 

8.  18.05.2021r. 

wtorek  

godz. 830 Fizyka Sala konferencyjna 

 

 

9.  19.05.2021r. 

środa 

godz830 Informatyka Sala  324 

  

 

  


