
Egzamin 
Ósmoklasisty 2020 r. 

INFORMACJA DLA  RODZICÓW I UCZNIÓW 



Terminy 



Egzamin ósmoklasisty 

język polski 
16 czerwca 2020 r., wtorek
godz. 9.00 – 120 min., 

     przedłużenie do 60 min. (do 180 
min.)



Egzamin ósmoklasisty 

matematyka  
   (17 czerwca 2020 r., środa) 
     godz. 9.00 – 100 min., 
     przedłużenie do 50 min. (do 150 
min.)



Egzamin ósmoklasisty 

 język obcy nowożytny  
(18 czerwca 2020 r., czwartek) 

     godz. 9.00 – 90 min., 
      przedłużenie do 45 min. (do 135 
min.)



Wytyczne podstawowe

Na egzamin może przyjść wyłącznie 
osoba zdrowa!

 Zdający nie może przyjść na 
egzamin, jeżeli przebywa w domu z 
osobą na kwarantannie lub izolacji w 
warunkach domowych albo sam jest 
objęty kwarantanną lub izolacją w 
warunkach domowych.

 Rodzic nie może wejść z dzieckiem na 
teren szkoły. 



Ochrona osobista 

 Wszystkie osoby wchodzące na teren 
szkoły korzystają obowiązkowo z 
płynu do dezynfekcji rąk, który 
znajduje się przy wejściu! 



Ochrona osobista 

Zdający zobowiązani są do 
zachowania zasad higieny: 
- niedotykania dłońmi okolic 
twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 
- przestrzegania higieny kaszlu i 
oddychania: podczas kaszlu i 
kichania należy zakryć usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką, 
- niepodawania ręki na powitanie. 



Ochrona osobista 

 Czekając na wejście do szkoły albo sali 
egzaminacyjnej, zdający zachowują 
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) 
oraz mają zakryte usta i nos.

 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie 
osoby z zakrytymi ustami i nosem 
(maseczką, przyłbicą).

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na 
terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez 
zdających.



Ochrona osobista 

 Po zajęciu miejsca w sali 
egzaminacyjnej 
(w trakcie egzaminu) zdający ma 
obowiązek ponownie zakryć usta i 
nos, kiedy: 

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

2) wychodzi do toalety 
3) kończy pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym i wychodzi z sali 
egzaminacyjnej.



W dniach egzaminu 
obowiązuje strój 

galowy! 



Egzamin jest 
obowiązkowy! 



Organizacja egzaminu 

Uczeń zgłasza się na egzamin o godz. 8.15 (jeśli 
ma numer w dzienniku od 1 do 11) lub o godz. 
8.30 (jeśli ma numer w dzienniku od 12 do 22).

Po wejściu do szkoły  uczeń pozostawia plecak i kurtkę 
na krześle „na kwiatku”. 

Następnie niezwłocznie udaje się do auli.
Przed wejściem przewodniczący zespołu 

nadzorującego losuje w obecności ucznia numer 
stolika, przy którym zdający będzie pracował.  

Zdający zajmuje wylosowane miejsce.  
Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną 

legitymację szkolną. 



Organizacja egzaminu 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą 
wyłącznie przybory do pisania: pióro lub 
długopis z czarnym 
tuszem/atramentem. 

 Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy 
zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli 
trzeba je wykonać – uczniowie wykonują 
długopisem. 
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Zdający nie mogą pożyczać 
przyborów od innych zdających.



Organizacja egzaminu 

Uczeń może wnieść do sali wodę 
w małej butelce. Podczas pracy z 
arkuszem butelka powinna stać 
na podłodze przy nodze stolika! 

Szkoła NIE ZAPEWNIA uczniom 
wody!



Organizacja egzaminu 

Nie wolno przynosić i 
używać żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych.

Nie wolno korzystać ze 
słowników i kalkulatorów. 



Organizacja egzaminu 

Egzamin rozpoczyna się 
punktualnie 
o godz. 9.00! 

Uczniowie spóźnieni mogą być 
wpuszczeni do sali egzaminacyjnej 
tylko do zakończenia czynności 
organizacyjnych!



Organizacja egzaminu 

Uczeń wykonuje 
polecenia 
przewodniczącego 
zespołu nadzorującego! 
 





Arkusz egzaminacyjny  z języka 
polskiego 
i języka obcego nowożytnego



Arkusz egzaminacyjny z 
matematyki







Przebieg egzaminu – dotyczy 
egzaminu z języka polskiego i języka obcego  

 Po otrzymaniu zestawu zdający ma obowiązek:
a) zapoznać się z instrukcją,
b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest 

kompletny (zwrócić uwagę na numerację stron), 
ZGŁOSIĆ BRAKI  DO NAUCZYCIELA!

c) sprawdzić poprawność numeru PESEL na 
naklejkach przygotowanych przez OKE, 

d) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL 
oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE 
w wyznaczonych miejscach na zeszycie zadań 
i karcie odpowiedzi. 



Przebieg egzaminu – dotyczy egzaminu 
z matematyki 

 Po otrzymaniu zestawu zdający ma obowiązek:
a) zapoznać się z instrukcją,
b) wyrwać ze środka czterostronicową kartę 

rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą 
odpowiedzi, 

Nie wolno odrywać karty odpowiedzi od karty 
rozwiązań zadań otwartych!!! 

c) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest 
kompletny (zwrócić uwagę na numerację stron), 
ZGŁOSIĆ BRAKI  DO NAUCZYCIELA!

d) sprawdzić poprawność numeru PESEL na 
naklejkach przygotowanych przez OKE, 

e) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL 
oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w 
wyznaczonych miejscach na zeszycie zadań, 
karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na 
karcie odpowiedzi. 



Przebieg egzaminu 

 Czas pracy z zestawem 
egzaminacyjnym liczy się od 
momentu zapisania na tablicy 
(planszy) godziny rozpoczęcia pracy. 

 Zdający rozwiązuje zadania i 
zaznacza lub zapisuje odpowiedzi 
w wyznaczonych miejscach 
wyłącznie długopisem lub 
piórem z czarnym 
tuszem/atramentem. 



Przebieg egzaminu 

 Uczniowie 
przenoszą 
odpowiedzi na 
kartę odpowiedzi!



Przebieg egzaminu 

 Zdający pracuje samodzielnie i nie 
zakłóca przebiegu egzaminu: 

 nie opuszcza sali egzaminacyjnej 
 nie opuszcza wyznaczonego mu w sali 

miejsca
 w żadnej formie nie porozumiewa się z 

innymi zdającymi
 nie wypowiada uwag i komentarzy
 nie zadaje żadnych pytań dotyczących 

zadań egzaminacyjnych
 nie korzysta z żadnych środków łączności



Przebieg egzaminu 

Dyrektor przerywa danemu uczniowi 
pracę 
z zestawem egzaminacyjnym, 
unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom 
egzaminu i  nakazuje opuszczenie sali 
egzaminacyjnej jeżeli uczeń: 

niesamodzielnie rozwiązuje zadania
wniósł do sali urządzenie 

komunikacyjne  
zakłóca przebieg egzaminu 



Przebieg egzaminu 

 Uczeń, który podczas egzaminu musi 
skorzystać z toalety sygnalizuje taką 
potrzebę przez podniesienie ręki. 

 Po uzyskaniu zezwolenia 
przewodniczącego zespołu nadzorującego 
na wyjście zdający pozostawia zamknięty 
arkusz na swoim stoliku. 

 Czas jego nieobecności zostaje 
odnotowany w protokole przebiegu 
egzaminu. 



Przebieg egzaminu 

Zdający, który ukończył pracę przed 
wyznaczonym czasem, odkłada arkusz 
na brzeg stolika i pozostaje na swoim 
miejscu aż do momentu zakończenia 
egzaminu przez wszystkich uczniów z 
danej sali.

Nie dotyczy to uczniów, którzy mają 
wydłużony czas. Po zakończeniu czasu 
zasadniczego egzaminu mogą wyjść 
wcześniej z sali. 



Zakończenie egzaminu  

    Na  na 10 minut przed zakończeniem egzaminu 
nauczyciel   przypomina o konieczności 
przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 
 Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin 

uczniowie mają dodatkowy czas -5 min. na 
sprawdzenie poprawności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 
Czas ten nie może być wykorzystany na 
rozwiązywanie zadań. 

 Zdający, którzy nie zdążyli przenieść 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają 
ten fakt nauczycielowi!



Zakończenie egzaminu

 Po dodatkowym czasie nauczyciel 
informuje zdających o zakończeniu 
egzaminu, poleca zamknięcie 
arkusza i odłożenie go na brzeg 
stolika. Zdający pozostają na swoich 
miejscach. Zakładają maseczki!

Nauczyciele odbierają  zestawy od 
uczniów, sprawdzają kompletność 
zestawów.

 Jeden uczeń jest obecny przy 
pakowaniu materiałów 
egzaminacyjnych przez zespoły 
nadzorujące.



Dodatkowe procedury 
bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 Należy unikać tworzenia się grup 
zdających przed szkołą oraz przed 
salą egzaminacyjną przed 
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego 
zakończeniu.

 Wrażeniami po zakończonym egzaminie 
zdający powinni dzielić się między sobą 
z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych, komunikatorów, 
telefonicznie.



Organizacja egzaminu 

Należy zgłosić problemy 
zdrowotne ucznia, konieczność 
spożywania posiłku, przyjmowana 
leków itp. 

Należy zgłosić, jeżeli zdający ma 
alergię, która przejawia się 
łzawieniem oczu, kichaniem… 



Terminy



Egzamin w terminie 
dodatkowym 

Dla uczniów, którzy w czerwcu;
 nie przystąpili do egzaminu z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych,
 przerwali lub którym przerwano i unieważniono 

egzamin,
 byli nieobecni bez usprawiedliwienia,
 dla tych, którym Dyrektor OKE lub Dyrektor CKE 

unieważnił część egzaminu
EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM 

7, 8, 9 lipca 2020 r. 
MIEJSCE – macierzysta szkoła ucznia
ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH – do 31 lipca 2020 r. 



Rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych – terminy!



DZIĘKUJĘ! 


