
INFORMACJA  

DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 

 

1. Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematykę oraz język obcy 

nowożytny (w bieżącym roku szkolnym naszej szkole wybranym językiem obcym nowożytnym jest 

język angielski. Egzamin z każdego z przedmiotów jest przeprowadzany innego dnia.  

Decyzją dyrektora CKE w roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie 

na  terytorium Polski w  terminie głównym: 

 język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 120 minut. 

 matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 100 minut. 

 język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) - godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 90 minut. 

Do czasu trwania egzaminu z każdego z przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego 

na  sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – 5 minut. 

Terminy dodatkowe egzaminu: 

 język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 120 minut. 

 matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 100 minut. 

 język obcy nowożytny – język angielski – 9 lipca 2020 r. godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 

90 minut. 

Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, kiedy: 

 nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych, 

 przerwał albo któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu 

lub  przedmiotów w terminie głównym.  

 

2. Przed egzaminem 

 Egzamin w naszej szkole jest organizowany w sali nr 1 (tzw. sali gimnastycznej szkoły).  

 W dniu egzaminu należy stawić się w szkole o godz. 8.30. Zdający nie powinni grupować się, 

ale  zachować odległość min. 2 m od siebie. Po wejściu na teren szkoły zdający dezynfekuje ręce 

(pojemnik z płynem znajduje się przy wejściu, z opisem prawidłowej dezynfekcji rąk) lub zakłada 

rękawice. Każdy uczeń powinien mieć zasłonięte usta i nos (np. maseczką, chustą lub przyłbicą). 

 Po czynnościach dezynfekcyjnych zdający, przemieszcza się w kierunku sali gimnastycznej, 

ustawiając się na wyznaczonych na podłodze liniach oddalonych od siebie min. 1,5 m. 

 Przed wejściem na salę przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza tożsamość ucznia 

(obowiązkowa legitymacja szkolna; może również poprosić o odsłonięcie twarzy), losuje numer 

miejsca ucznia na sali oraz odnotowuje jego obecność na egzaminie. 

 Zdający zajmuje wylosowane miejsce na sali egzaminacyjnej. Obowiązek zakrywania ust i nosa 

zdający ma do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali 

egzaminacyjnej do niego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane 

przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną. 

 Na sali egzaminacyjnej jest zakaz: kontaktowania się z innymi zdającymi, wnoszenia 

i  korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych (w tym telefonów komórkowych), korzystania 

z kalkulatora oraz słowników. 



 Zdający na każdy egzamin może wnieść: długopis/ długopisy (lub pióro) z czarnym tuszem/ 

atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ ścieralnych); 

a w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę oraz małą butelkę wody. Podczas pracy 

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

uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

 W czasie egzaminu każdy zdający powinien samodzielnie rozwiązywać zadania. 

 

3. Egzamin 

 Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne, naklejki 

przygotowane przez OKE oraz pomocnicze kartki z informacjami dla ucznia (kod ucznia oraz 

numer PESEL) przygotowane przez szkołę. 

 Na sali egzaminacyjnej wszyscy zdający podporządkowują się poleceniom wydawanym przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego, w tym dotyczacym postępowania z arkuszem 

egzaminacyjnym.  

 Po rozdaniu arkuszy zdający mają obowiązek zapoznania się przed przystąpieniem 

do  rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1 i 2 stronie arkusza egzaminacyjnego, 

a  następnie wykona polecenia przewodniczącego zespołu nadzorującego dotyczące:  

 

 

 Zdający przez podniesienie ręki do góry zgłasza braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje 

nowy arkusz z arkuszy rezerwowych. 

 Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza 

egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie 

odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki – również na karcie rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane 

przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 

 Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego 

sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu 

egzaminacyjnym. 

 W trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych. 



 W przypadku arkuszy egzaminacyjnych z matematyki na polecenie przewodniczącego 

zespołu nadzorującego zdający wyrywa ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań 

zadań egzaminacyjnych. Należy pamiętać, aby rozwiązania zadań otwartych zapisać w karcie 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych. 

 Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają 

wpuszczeni do  sali egzaminacyjnej.  

 Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy pamiętać o tym, że: na 10 minut przed 

zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel 

przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi; po zakończeniu pracy z arkuszem 

zdający będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi 

na  kartę odpowiedzi. 

 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. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej 

niż  na  15 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed 

odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń 

zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu 

wykonanie tej czynności. 

 Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej 

na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu 

ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę 

z  arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

 Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym 

piszącym.  

 Egzamin ósmoklasisty może być unieważniony z następujących przyczyn: stwierdzenia 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia; wniesienia lub korzystania przez ucznia 

w  sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 

pomocniczych zabronionych; zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. Informację 

o unieważnieniu niezwłocznie przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom) zdającego  

wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania.  

 W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty, szkoła udzieli zdającemu i jego rodzicom 

pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury. 

 

4. Po egzaminie 

 Po wyjściu z sali egzaminacyjnej zdający niezwłocznie opuszcza szkołę, nie grupując się, 

zachowując dystans społeczny, natomiast z wrażeniami z egzaminu wymienia z  koleżankami/ 

kolegami przez  dostępne komunikatory. 

 Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej 

tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń 

o  szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 W dniu 31 lipca 2020 r. uczeń i jego rodzice poznają wyniki egzaminu oraz otrzymają 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu. 

 



5. Niezbędne informacje o egzaminie ósmoklasisty znajdują się na stronie internetowej szkoły 

http://sp.laszczow.pl/2020/05/27/egzamin-osmoklasisty-2020-r/  i dotyczą: 

 terminów egzaminu ósmoklasisty, 

 sposobu organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w 2020 r.,  

 wytycznych w zakresie organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów,  

 materiałów pomocniczych do egzaminu ósmoklasisty, 

 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, 

 arkuszy egzaminu próbnego 2020 r., 

 arkuszy wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r., 

 zestawów zadań powtórkowych. 

http://sp.laszczow.pl/2020/05/27/egzamin-osmoklasisty-2020-r/

