
INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW PRZED EGZAMINEM 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do 

niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

1. języka polskiego – 120 minut (czas wydłużony do 180 minut) – 16 czerwca 2020 

2. matematyki – 100 minut (czas wydłużony do 150 minut) – 17 czerwca 2020 

3. języka obcego nowożytnego – 90 minut (czas wydłużony do 135 minut) – 18 czerwca 

2020 

Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00. 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych 

nowożytnych: angielskiego, niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy 

się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Na egzamin uczniowie zgłaszają się w strojach galowych i z legitymacją szkolną. 

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

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, którą 

stawiamy na podłodze, przy nodze stolika. 

Każdego dnia egzaminu uczniowie będą: 

- losować numer stolika, przy którym będą pracować; 

- kodować arkusz egzaminacyjny; 

- sprawdzać kompletność arkusza egzaminacyjnego; 

- rozpoczynać pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela; 

- zgłaszać konieczność skorzystania z toalety; 

- oddawać arkusz egzaminacyjny po zakończeniu pracy; 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; 

- uczniowie, którzy przenoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi mają 

dodatkowe 5 minut po zakończeniu egzaminu na sprawdzenie poprawności przeniesień. 

Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub 

korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

Uczniowie muszą pamiętać o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie 

egzaminu. 



Po otrzymaniu wyników egzaminu uczniowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i 

ocenionej pracy egzaminacyjnej po wypełnieniu i przesłaniu do OKE  w Gdańsku „Wniosku o 

wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej” - załącznik 16a . 

Wyniki egzaminu uczniowie poznają i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

otrzymają 31 lipca 2020 r. 

 

 

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ: 

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

komórkowych, maskotek. Przedmioty potrzebne, to: ważna legitymacja szkolna, 2-3 długopisy 

z czarnym wkładem, w dniu egzaminu z matematyki linijka. 

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

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

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

lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  

i nosa maseczką). 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 (konieczne jest wówczas 

zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu). 

4. 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. 

5.O godzinie stawienia się w szkole uczniowie zostaną poinformowanie kilka dni przed 

egzaminem. 

 

 

 

 

 

 



WEJŚCIE DO SZKOŁY NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 

 

Każdego dnia uczniowie przychodzą do szkoły o godzinie 8: 

Klasy wchodzą następującymi wejściami: 

VIII a – informacja wkrótce 

VIII b – informacja wkrótce 

VIII c – informacja wkrótce  

VIII d – informacja wkrótce 

VIII e – informacja wkrótce 

Pierwsi do szkoły wchodzą uczniowie piszący egzamin w wydłużonym czasie. 

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

odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieszczona  

informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na  

teren szkoły. 

Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku  będą otwarte, tak aby zdający nie 

musieli ich otwierać. 

Należy pamiętać o: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) 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 

3) 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 

4)  konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie 

5) unikaniu tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu 

6) tym, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy 

wejściu do szkoły. 

 

 

 


