
Organizacja egzaminu ósmoklasisty w 2020r. 

w Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich  
 

 

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części:  

• język polski – 16 czerwca 2020r. (wtorek) – o godz. 9:00 – trwa 120 minut; 

• matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – o godz. 9:00 – trwa 100 minut;  

• język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) - o godz. 9:00 – trwa 90 minut;  

 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi            

(5 minut).  

 

Przed egzaminem: 

• każdego dnia uczniowie stawiają się do szkoły o godz. 8:40;  

• dla uczniów dojeżdżających będzie zorganizowany transport (Bałoszyce 8:25, 

Żakowice 8:30, Wiśniówek 8:35); 

• uczniowie, udając się do budynku szkoły, zachowują dystans społeczny – 2m; 

• zdający będą mogli zostawić rzeczy (kurtkę, torbę, telefon, itp.) na wieszakach na 

korytarzu; 

Należy pamiętać, że podczas egzaminów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia 

na sale egzaminacyjne telefonów komórkowych, zegarków typu smartwatch oraz 

innych urządzeń telekomunikacyjnych.  

 

Przebieg egzaminu:   

• od godziny 8:40 uczniowie będą wpuszczani pojedynczo do sal, według kolejności na 

liście, numery stolików losują członkowie zespołów nadzorujących;   

• o godz. 8:50 nastąpi komisyjne otwarcie pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi w 

obecności wszystkich przewodniczących zespołów nadzorujących oraz po jednym 

przedstawicielu zdających z każdej sali; 

• uczniowie mogą opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyli 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. 

 

Postępowanie uczniów z arkuszami egzaminacyjnymi:   

• zapoznają się z informacją z pierwszej strony arkusza; 

• sprawdzają liczbę stron arkusza i jakość wydruku; 

• kodują arkusz, umieszczając w wyznaczonych miejscach arkusza trzyznakowy kod 

ucznia, numer PESEL, nalepkę z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia; 



• zaznaczają odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi, zamalowując 

dokładnie odpowiedni kwadracik; 

• zapisują rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych; 

 

Uczniowie ze stwierdzoną dysleksją zaznaczają odpowiedzi tylko w zestawie zadań – nie na 

karcie odpowiedzi.  

 

Na egzamin uczeń przynosi: 

• długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem – niedozwolone jest 

korzystanie z długopisów zmazywalnych (ścieralnych); 

• dodatkowo na egzamin z matematyki – linijkę – rysunki wykonuje się długopisem, nie 

ołówkiem; 

• 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 szkoły; 

• zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, powinna ona stać 

przy nodze stolika; 

 

Przerwanie i unieważnienie egzaminu: 

• stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia; 

• wniesienie lub korzystanie przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego (telefonu itp.) albo materiałów lub przyborów pomocniczych 

niewymienionych w komunikacie o przyborach; 

• zakłócanie przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu, w 

sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;  

 

Po egzaminie: 

• uczniowie opuszczają budynek szkoły, pamiętając o zachowaniu dystansu 

społecznego – 2m. 

▪ dzieci miejscowe udają się do domów; 

▪ dzieci dojeżdżające do autobusu (wtorek), na boisko szkolne (środa, czwartek).  

(odjazdy autobusu: wtorek 11:20; środa 11:45; czwartek 11:30);  

• obowiązuje całkowity zakaz tworzenia skupisk w jednym miejscu; 

 

W środę i w czwartek kurs autobusu nie następuje bezpośrednio po egzaminie. Dzieci będą 

czekały na boisku szkolnym. Jeśli dziecko nie wraca do domu autobusem (np. pieszo, itp.), to 

musi dostarczyć do wychowawcy pisemną informację od rodzica.  

 

Dodatkowy termin egzaminu:  

(dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu 

ósmoklasisty w czerwcu albo przerwali ten egzamin): 

• język polski – 7 lipca 2020r. (wtorek); 

• matematyka– 8 lipca 2020r. (środa); 



• język obcy nowożytny – 9 lipca 2020r. (czwartek); 

 

 

Wyniki egzaminu będą ogłoszone 31 lipca 2020r.  

Sposób i termin odbierania zaświadczeń podany zostanie w późniejszym terminie. 


