
Egzamin ósmoklasisty – informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminu 

 

1) Terminarz  

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w dniach 16-18 czerwca 2020 

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00  

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00  

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin dodatkowy egzaminu  

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00  

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00  

język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.  

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.  

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r. 

Czas trwania egzaminu  

język polski 120  minut  (180 minut uczniowie z wydłużonym czasem)  

matematyka 100 minut  (150 uczniowie z wydłużonym czasem) 

język obcy nowożytny 90 minut (135 uczniowie z wydłużonym czasem) 

Harmonogram wejścia do szkoły 

Klasa/grupa Sala Forma wejścia do szkoły + czas  

8a  29 8.10– wejście główne 

Uczeń 

korzystający z 

komputera  

28 8.10 – wejście główne  

8b  42 8.20– wejście główne 

8c   38 8.10 – wejście boczne od Niedziałkowskiego  

Dyslektycy 

 

40 8.10 – wejście boczne od Niedziałkowskiego 

8d 45 8.30 – wejście główne  

8e 21 8.20  - wejście boczne od Niedziałkowskiego 

Uczeń – 

cudzoziemiec  

23 8.20  - wejście boczne od Niedziałkowskiego 

 

 



2) Przybory pomocnicze   

 
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu 

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania 

rozwiązań (odpowiedzi).  

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki 

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

ołówkiem.  

 

3) Zasady obowiązujące podczas egzaminu  

 

- Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 

- Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie 

może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

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

komórkowych, maskotek 

(Jeżeli uczeń przyniesie ze sobą telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne, będzie go 

musiał oddać przed wejściem na salę egzaminacyjną do foliowego worka)  

 

- Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

- Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych 

 

- Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę 

z wodą. 

 

- Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp co najmniej  2m 

 



- Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem . Zakrywanie ust i 

nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal 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 

 - Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację 

szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu 

tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela 

danej szkoły. 

- 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: 

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. 

 

- uczniowie mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, 

nawet po zajęciu miejsca przy stoliku 

 

- bardzo proszę by po zakończeniu egzaminu uczniowie podzielili się wrażeniami z egzaminu 

poprzez np. media społecznościowe, komunikatory, telefonicznie itp., a unikali spotkań 

w grupie, np. przy wejściu ze szkoły 

 

- w czasie trwania egzaminu uczeń rozwiązuje arkusz egzaminacyjny SAMODZIELNIE  

 

- przypominam o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub 

korzystania z takich urządzeń w tej sali. (dotyczy także smartwatch`y)  

 

4) Strój obowiązujący w dniach egzaminu  

Dotychczas na egzaminie ósmoklasisty obowiązywał strój galowy. Rozumiemy, że                    

w związku z obecną sytuacją w kraju, odwołanym balem, ograniczeniami finansowymi  

przyjście na egzamin w klasycznym stroju galowym może być utrudnione. Dlatego bardzo 

proszę by uczniowie przyszli w stroju eleganckim, schludnym, skromnym  i dostosowanym do 

panującej w dniu egzaminu temperatury.  

(Np. klasyczne ciemne spodnie i biała koszula, skromna ciemna sukienka, biała bluzka i 

odpowiedniej długości spódnica, żakiet itp.)  



 

5) Udzielenie odpowiedzi w arkuszu egzaminacyjnym 

 

1) Zaznaczenie  poprawnej odpowiedzi na karcie rozwiązań odbywa się poprzez 

„zaczernienie” kratki z poprawną odpowiedzią, tak jak poniżej: 

 

 
 

2)  

3)  

 


