
Zasady przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty - informacja dla uczniów 

 

1. Termin i czas trwania egzaminu 

16-06-2020 (wtorek) godz. 9.00 

język polski 

a) 120 minut  

 

Sala gimnastyczna – uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego 

 

b) (przedłużony czas - 180 minut) 

 

Sala 44 – uczniowie wchodzą głównym wejściem do szkoły 

 
 
17-06-2020 (środa) godz. 9.00 

matematyka 

a) 100 minut  

Sala gimnastyczna – uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego 

 

b) przedłużony czas – 150 minut 

 

Sala 44 – uczniowie wchodzą głównym wejściem do szkoły 

 

 

 

 
 



18-06-2020 (czwartek) godz. 9.00 

język obcy nowożytny 

a) 90 minut  

• język angielski, sala   1   uczniowie wchodzą głównym wejściem 

• język angielski, sala   2   uczniowie wchodzą głównym wejściem 

• język niemiecki sala   3    uczniowie wchodzą głównym wejściem  

 

b) przedłużony czas - 135 minut 

• j.angielski, sala  44    uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska 

 

  

  

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w trakcie podanych terminów lub 

przerwaniu egzaminu wyznaczony jest dodatkowy termin 7-9 lipca 2020 r. 

Ukończenie egzaminu jest warunkiem ukończenia nauki w szkole podstawowej.  

Egzaminu 

1. W dniu egzaminu uczniowie przychodzą na godzinę 8:15 

2. Wchodzą wyznaczonym wejściem i ustawiają się przed salą zachowując 

bezpiecznego odstępu (1.5 m) 

3. Przed wejściem do sali umieszczona jest lista zdających 

4. Przed wejściem na sale losowane są numery stolików i uczniowie dostają 

foliową kopertę z kodem, peselem i naklejkami na kartę egzaminacyjną 

5. zakrywanie ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) obowiązuje na terenie 

całej szkoły  

6. zdający może zdjąć maseczkę lub przyłbicę po zajęciu miejsca 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 



7. Uczniowie wchodząc na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce 

płynem umieszczonym przy drzwiach 

8. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie 

zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 

9. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego 

przedmiotu długopis z czarnym tuszem) przeznaczony do zapisywania 

rozwiązań (odpowiedzi) 

10. Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki 

– jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje 

się rysunków ołówkiem. 

11. Obowiązuje ścisły zakaz wnoszenia jakichkolwiek urządzeń 

elektronicznych na salę egzaminacyjną dotyczy zarówno telefonów jak i 

smartwatchy, komunikatorów itp. 

Bardzo ważne: 

Wniesienie takiego urządzenia na salę może spowodować unieważnienie 

egzaminu dla wszystkich zdających w Sali 

Prosimy o niewchodzenie do szkoły z tego typu urządzeniami. 

12.  W wypadku, gdyby zdający przyniósł ze sobą takie urządzenie jest 

możliwość jego zdeponowania przed wejściem na salę. Szkoła nie 

gwarantuje pełnego bezpieczeństwa zdeponowanego urządzenia.  

13.  W trakcie egzaminu obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi 

zdającymi oraz zakaz pożyczania materiałów od innych zdających. 

14.  Zdający ma obowiązek zapoznania się przed przystąpieniem do 

rozwiązywania zadań z instrukcją na 1. i 2. stronie arkusza 

egzaminacyjnego. 

15.  Zdający ma obowiązek sprawdzenia kompletności arkusza 

egzaminacyjnego. 

16.  Zdający ma obowiązek sprawdzenia poprawności numeru PESEL na 

naklejkach przygotowanych przez OKE. 

17.  Zdający ma obowiązek zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych na 

karcie odpowiedzi 

18.  Członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie udzielają wyjaśnień 

dotyczących zadań egzaminacyjnych, nie komentują ich. 

19.  Członkowie zespołu nadzorującego egzamin sprawdzają, czy zdający 

korzystają wyłącznie z dozwolonych materiałów i przyborów oraz nie 

posiadają przy sobie urządzeń komunikacyjnych. 



20.  W przypadku naruszenia zasad przeprowadzania egzaminu przez 

zdającego, przewodniczący zespołu nadzorującego ma prawo przerwać 

egzamin. 

21. Jeśli uczeń 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 ucznia sprawdza kompletność 

materiałów. 

22.  W przypadku, gdy zdający musi skorzystać z toalety w trakcie egzaminu 

sygnalizuje to członkom zespołu nadzorującego.  Po uzyskaniu zgody na 

wyjście fakt ten odnotowany jest w protokole z podaniem czasu wyjścia i 

wejścia ucznia. Z toalety można skorzystać w warunkach zapewniających 

bark możliwości kontaktu  z innymi zdającymi. 

23.  W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli 

zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie 

opuszczają sali egzaminacyjnej. 

24.  Członkowie zespołu nadzorującego informują zdających o tym, że tym, że 

do końca pracy z arkuszem egzaminacyjnym pozostało 10 minut. 

25.  Po zakończeniu czasu pracy z arkuszem zdający maja 5 minut na 

dodatkowe 5 minut na sprawdzenie przez uczniów poprawności 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

Kodowanie arkuszy 

 

 

Egzamin z języka polskiego i języka obcego 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Matematyka 

 

Uczniowie nie wyrywają karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych  

i oddają arkusze w całości 

 



 

 

 

 

 



 

Zaznaczone zostały miejsca, które wypełnia uczeń i nakleja otrzymane naklejki 

 

 

Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi 

 

 

 

 



 


