
Komunikat – Wytyczne na Egzamin Maturalny od 4 do 7 maja 2021 roku 

Dla Słuchaczy i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – 

Zaocznego Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu 

 

EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2015  
 

1. Każdego dnia Egzamin Maturalny rozpoczyna się o godzinie 9.00. 
 

2. Maturzyści zbierają się przed budynkiem Szkoły o godzinie 8.15, zachowując zasady 
bezpieczeństwa COVID-19:  

 Dystans 
 Maseczka  
 Dezynfekcja 

 
3. Każdy zdający zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny 

dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości. 
Może zostać poproszony o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu identyfikacji. 

 
4. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, 

obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu 
– bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.  
 

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 
telekomunikacyjnych, maskotek. 
 

6. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub 
pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 
(odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.  
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  

 
7. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych: 

  

 

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, 

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków 

kwadratowych z liczb. 

8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, 
cyrkla, kalkulatora itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie 
zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od 
innych zdających. 
 

9. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać  
z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na 
chorobę.  
 

                                                                       Dyrektor Szkoły 
Poznań, dnia 29 kwietnia 2021 roku 
                                                                                      /~/ mgr Paweł Andrzejewski 

 

Przedmiot  Przybory i materiały pomocnicze  Obowiązkowo 
/ fakultatywnie  

Zapewnia 

język polski  słownik ortograficzny, słownik poprawnej 
polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób  

obowiązkowo  szkoła  

matematyka  

 

 

linijka obowiązkowo  zdający   

cyrkiel obowiązkowo  zdający  

kalkulator prosty* obowiązkowo  zdający  

Wybrane wzory matematyczne obowiązkowo  szkoła  


