
PROCEDURY 

PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

16.06.2020- 18.06.2020



TERMINY I CZAS TRWANIA EGZAMINOW

ORAZ SYMBOLE ARKUSZY

16    czerwca 2020 - j. polski - (120min/180min) - OPOP-100-2004

17    czerwca 2020 - matematyka - (100min/150min) - OMAP-100-2004

18    czerwca 2020 - j. angielski - (90min/135min) - OJA-100-2004



WEJŚCIE DO SZKOŁY I DO SALI EGZAMINACYJNEJ,

WYJŚCIE PO EGZAMINIE

1.    Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną.

2.    Zdający, nie może przyjść na egzamin, jezeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub

izolacji w warunkach domowych, albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacji w warunkach

domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.



UWAGA

4. Ósmoklasiści przychodzą 16, 17, 18 czerwca ubrani na galowo

o godz. 8.30

a) Uczniowie klasy 8a oczekują na wejście i wchodzą do szkoły 

głównym wejściem oznaczonym literą A

b) Uczniowie klasy 8b oczekują na wejście i wchodzą do szkoły 

głównym wejściem oznaczonym literą B



5.    Czekając na wejście do szkoły albo do sali, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej

1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos - maseczki lub przyłbice.

6.    Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po 

zajęciu miejsc przez zdających.

7.    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 najmniej 1,5-metrowego odstępu).

8.    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.



9.    Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za właściwe -

mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

10.    Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić

przyłbicę.

11.    Zdający wchodząc do sali egzaminacyjnej, siadają w ławce oznaczonej numerem wylosowanym

przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności

zdającego.

12.    Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

13.    Uczeń po egzaminie i wyjściu z sali egzaminacyjnej niezwłocznie opuszcza szkołę głównym

wejściem - uczniowie klasy 8a wejściem oznaczonym nr A, uczniowie klasy 8b wejściem 

oznaczonym literą B.



CZEGO NIE MOŻNA WNOSIĆ DO SZKOŁY, 
W CO ZDAJACY MUSI BYĆ WYPOSAŻONY

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

komórkowych, maskotek.

2.    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych - czarne

i niezmazywalne długopisy/pióra, linijki, cyrkiel. 

3. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

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



INNE WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

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

oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musialy ich otwierac (oprócz

części z j. obcego - na czas odsłuchu z płyty).

2.    Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej

co godzinę w trakcie egzaminu (jezeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie

panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

3.    Dla każdego zdajcego będzie zapewnione miejsce, w ktorym będzie mógł zostawić rzeczy

osobiste - plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Uczniowie klasy 8a – sala nr 13 (parter), uczniowie 

klasy 8b sala nr 2 (parter).



CZYNNOŚCI UCZNIÓW W SALACH EGZAMINACYJNYCH 

PO ZAJĘCIU MIEJSCA

Zdajacy:

1. Przystępują do czynności organizacyjnych.

2. Jeżeli przynieśli wodę do picia stawiają butelkę na podłodze przy ławce.

3. Sprawdzają kompletność otrzymanego zestawu.

4. Czytają dokładnie instrukcję umieszczoną na pierwszej stronie testu.

5. Nie odrywają kart odpowiedzi.

6.    Kodują zeszyt zadań i kartę odpowiedzi, tzn. w odpowiednie miejsca na pierwszej stronie arkusza

i karcie odpowiedzi wpisują trzyznakowy kod ucznia oraz PESEL, naklejają naklejki z numerem PESEL. 

Każdy uczeń otrzyma kopertę ze swoim kodem i numerem PESEL.



7. UWAGI BARDZO WAŻNE NA EGZAMINIE

Z MATEMATYKI

a)    Zdający kodują rownież kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych. 

Kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych zdający odrywają od zestawu, 

z którego odrywają karty odpowiedzi. Na karcie rozwiązań zadań

egzaminacyjnych zdający na 1 stronie wpisują kod ucznia i PESEL oraz

przyklejają 4 naklejki na 1,3, 5 i 7 stronie - NIE STRESUJCIE SIĘ

BĘDZIEMY POMAGAĆ.

b)    Rozwiązania do zadań otwartych z matematyki na karcie rozwiązań

muszą mieścić się w KRATKACH i muszą być napisane/narysowane

koniecznie czarnym dtugopisem (wszystko poza wykratkowanym

miejscem nie będzie odczytane przez skaner).



8.    Nie zaznaczaja nic i nie naklejaja naklejek jeżeli zdajacym przyznano prawo do dostosowania

warunków egzaminu polegające na zastosowaniu szczegółowych kryteriow oceniania i/lub do 

nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę.

9.    Nie używaja korektorów, kalkulatorów, telefonów komorkowych, piszą czarnym nieścieralnym

długopisem lub piórem.

10. Nanoszą wybrane przez siebie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

11. Pracują samodzielnie.

13.    Po zakończeniu pisania w przewidzianym czasie, uczniowie maja jeszcze 5 minut na sprawdzenie

poprawnosci przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.

14.    Wcześniejsze zakończenie pracy z tekstem zgłaszają przez podniesienie ręki. 

Uczulamy, aby wykorzystać czas maksymalnie.

NIE STRESUJCIE SIĘ, BĘDZIEMY PRZY WAS


