
 

Wytyczne dot. organizowania i przeprowadzania  
testu diagnostycznego w marcu 2021 r. 

1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu nie może przyjść na 

ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo 

sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

a) uczniowie; 

b) osoby zaangażowane w przeprowadzenie testu diagnostycznego; 

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości; 

d) pracownicy odpowiednich służb np. medycznych.  

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

komórkowych, maskotek, torebek. 

6. W wyjątkowych sytuacjach zdający będzie mógł zostawić rzeczy w szatniach, które na czas testu będą 

zamknięte, a wydawanie pozostawionych rzeczy będzie odbywać się pod nadzorem pracownika szkoły. 

Pozostawione rzeczy powinny być włożone w przeźroczysty worek foliowy.  

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora, lupy itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

8. 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.  

9. Na test diagnostyczny zdający musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód 

osobisty) 

10. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:  

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo / fakultatywnie Zapewnia 

biologia 

linijka fakultatywnie zdający 

kalkulator prosty* obowiązkowo zdający 

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne  

na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki 
obowiązkowo szkoła 

chemia 

linijka fakultatywnie zdający 

kalkulator prosty* obowiązkowo zdający 

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne  

na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki 
obowiązkowo szkoła 

fizyka 

linijka fakultatywnie zdający 

kalkulator prosty* obowiązkowo zdający 

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne  

na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki 
obowiązkowo szkoła 



 

geografia 

linijka obowiązkowo zdający 

kalkulator prosty* obowiązkowo zdający 

lupa fakultatywnie zdający 

historia lupa fakultatywnie zdający 

historia sztuki lupa fakultatywnie zdający 

informatyka kalkulator prosty* obowiązkowo zdający 

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 

wiedza o  

społeczeństwie 
kalkulator prosty* fakultatywnie zdający 

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

dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb 

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych 

 

11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną, małą butelkę z wodą niegazowaną. 

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

zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

12. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego 

egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między 

egzaminami. 

13. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek 

szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli 

zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.  

14. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp 

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

15. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

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

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 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). 

16. 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: 

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

b) wychodzi do toalety, 

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

17. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć 

zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 



 

18. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami 

egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji stanowisk oraz – jeżeli to konieczne 

– znajdujących się w nich sprzętów. 

19. Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 

60%). Każda osoba wchodząca do szkoły zobligowana jest do korzystania z niego.  

20. Wyznaczony pracownik przed wejściem do szkoły zmierzy temperaturę ciała termometrem 

zbliżeniowym. W przypadku stwierdzenia znacznie podwyższonej temperatury ciała, zdający zostanie 

przeprowadzony do pokoju izolacji, gdzie zostanie ponownie zmierzona temperatura. 

21. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu będzie 

umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

22. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie np. z jednego słownika 

przez więcej niż jedną osobę, przy tym materiale pomocniczym będzie ustawiony dozownik z płynem 

dezynfekcyjnym. Uczeń musi skorzystać z niego przed skorzystaniem z danego materiału 

pomocniczego.  

23. W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta 

i nos oraz mieć założone rękawiczki. 

24. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku 

powinny być otwarte. Wyjątek stanowią: 

a) test diagnostyczny z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, 

podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD, 

b) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 

25. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów oraz mniej więcej co godzinę w trakcie testu 

( jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas). 

26. Na terenie szkoły będzie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

27. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostanie ponownie poinformowani o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia 

do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu 

i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie. 

28. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

29. Wrażeniami po egzaminie uczniowie powinni się dzielić między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie oraz unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do 

szkoły. 

30. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego 

długopisu. 

31. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym 

dyrektora  szkoły, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy 

choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób.  



 

32. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do egzaminu dyrektor szkoły informuje właściwą 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także 

pogotowie ratunkowe.  

33. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający 

powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady 

medycznej. 


