
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – INFORMACJE DLA RODZICÓW

ROK SZK. 2019/2020

terminy:
16 czerwca

(WTOREK)
JĘZYK POLSKI 120 MIN.

(wydłużony czas + 60 min.,
czyli 180 min.)

17 czerwca
(ŚRODA)

MATEMATYKA 100 MIN.
(wydłużony czas + 50 min.,

czyli 150 min.)

18 czerwca
(CZWARTEK)

JĘZYK OBCY
NOWOŻYTNY

90 MIN.
(wydłużony czas + 45 min.,

czyli 135 min.)

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Przed egzaminem:

1.  Uczniowie  wyniki  poznają  31  lipca  i  wtedy  też  prawdopodobnie  będą  do  odbioru
zaświadczenia. 

2.  Zdający pracują w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako minimum
należy przyjąć konieczność przygotowania:
 a.  stolika  (ławki)  dla  każdego  ucznia,  z  zastrzeżeniem że  stoliki  (ławki)  są  ustawione  w
jednym  kierunku,  w  odległości  zapewniającej  samodzielność  pracy  oraz  bezpieczeństwo
sanitarne, tj. zapewnienie pomiędzy zdającymi co najmniej 1,5-metrowego odstępu w każdym
kierunku 
b. miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, również zapewniających co
najmniej 1,5-metrowy odstęp od zdających oraz innych członków zespołu nadzorującego.  

c.  (stoliki z numerkami + stolik dla komisji), należy też ustawić  krzesła dla członków zespołu
nadzorującego  oraz  ewentualnych  obserwatorów).  Numerki  na  stoliki  oraz  numerki  do
losowania drukuje sekretariat (ul. Zielona).

d. W sali niezbędny jest zegar (w widocznym dla wszystkich miejscu) oraz tablica do zapisania
czasu rozpoczęcia oraz zakończenia egzaminu) oraz dodatkowe przybory do pisania.

e. z sali należy usunąć wszystkie pomoce dydaktyczne;

f.  W  dniu  poprzedzającym  egzamin  ósmoklasisty  z  języka  obcego  nowożytnego
przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  wraz  z  przedstawicielami  przewodniczących
zespołów nadzorujących przebieg tego egzaminu w poszczególnych salach sprawdzają stan
techniczny  urządzeń  niezbędnych  do  przeprowadzenia  tego  egzaminu  w  każdej  sali
(odtwarzaczy  płyt  CD,  głośników)  oraz  ich  rozmieszczenie,  gwarantujące  wysoką  jakość
dźwięku. Należy między innymi: 



a. upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań w trybie
losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź sekwencji ścieżek 
b. przeprowadzić próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu. Jeżeli to możliwe, w próbie
powinno wziąć udział kilkoro pracowników szkoły. 

h. Na terenie szkoły przygotowane jest pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i
płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia u niej
objawów chorobowych.

W dniu egzaminu:

Uczeń po przybyciu do szkoły udaje się od razu do przypisanej mu sali egzaminacyjnej.

Uczeń  nie  wnosi  na  teren  szkoły  zbędnych  rzeczy  np.  torebek,  maskotek,  telefonów
komórkowych, książek.

Wychowawcy poinformują uczniów wcześniej o przypisanych im salach, a przy wejściu też
będzie stała osoba, która im pomoże. 

Na teren szkoły nie mogą być wpuszczani rodzice.

Zdający zachowują od siebie odstęp 1,5m oraz mają zakryte usta i nos.

Przed  wejściem  do  szkoły  należy  zdezynfekować  dłonie  –  będzie  do  dyspozycji  płyn
dezynfekujący.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, 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. Oczywiście jeżeli ktoś chce może mieć zakryte usta i nos w
czasie całego egzaminu.

Podczas wpuszczania uczniów do sali członek zespołu może poprosić o chwilowe odsłonięcie
twarzy w celu weryfikacji tożsamości – z zachowaniem 1,5 m odstępu.

Drzwi  do  szkoły  oraz  wszystkie  drzwi  wewnątrz  budynku powinny  być  otwarte,  tak  aby
zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze
słuchu, podczas którego odtwarzane jest nagranie z płyty CD.

Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co
godzinę  w trakcie  egzaminu (jeżeli  pogoda na to pozwala  oraz  na zewnątrz  budynku nie
panuje zbyt duzy hałas) oraz po egzaminie.

Płyn  do  dezynfekcji   rąk   wraz  z  instrukcją  użycia  będzie  dostępny  w  każdej  sali
egzaminacyjnej.

Przewodniczący komisji lub członek komisji losuje numerek dla ucznia (w obecności ucznia).



4. Członkowie komisji rozdają zdającym naklejki do kodowania, przygotowane przez OKE, proszą
o sprawdzenie poprawności nr PESEL.
Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć zakryte
usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki.  

Po zajęciu miejsca w sali zdający ma obowiązek ponownie zakryć nos i usta, kiedy:
- podchodzi do niego członek komisji;
- kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali.
- wychodzi do toalety

5. Uczniów obowiązuje:

a.    zakaz wnoszenia  do sali  egzaminacyjnej  urządzeń telekomunikacyjnych i  korzystania z  
takich urządzeń w sali. 

b. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi (względy sanitarne);

c. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa, oczu, a także przestrzegania higieny
kaszlu i oddychania – podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką.

d. do sali  mogą wnieść wyłącznie:  pióro lub długopis z czarnym tuszem  (niedozwolone jest
korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych oraz korzystanie z korektora).
Uczeń korzysta tylko ze swoich przyborów, nie pożycza przyborów od kolegów.

e. do sali mogą wnieść w przypadku egzaminu z matematyki  - linijkę

f. zdający mogą wnieść do sali małą butelkę niegazowanej wody (bez etykiety). Butelka znajduje
się podczas egzaminu na podłodze przy nodze stolika.

g.  zdający  wrażeniami  po  egzaminie  powinni  dzielić  się  między  sobą  za  pośrednictwem
mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie.

e.  Uczeń ma  dodatkowe  5  minut przeznaczone  na  sprawdzenie  poprawności  przeniesienia
odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na
rozwiązanie zadań.

f. Zasady oddawania arkuszy po zakończonej pracy –  uczeń podnosi rękę, podchodzi do niego
jeden z członków komisji, sprawdza kompletność materiałów, przeniesienie przez zdającego
odpowiedzi na kartę odpowiedzi (jeżeli zdający ukończył pracę 15 minut przed zakończeniem
ustalonego  czasu  pracy  z  arkuszem),  zdający  zamyka  arkusz  i  odkłada  na  róg  stolika,
wychodzi nie utrudniając pracy innym zdającym). Od razu udaje się do wyjścia ze szkoły.

Jeżeli uczeń nie przeniósł odpowiedzi członek zespołu lub przewodniczący nakazuje mu wykonanie
tej czynności.


