
Informacje dla uczniów i rodziców klas VIII dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2020 
 

1.Termin  21,22,23 kwietnia 2020 roku, godz. 9.00. 
Termin dodatkowy: 01-03 czerwca 2020 roku ‒ dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 
przystąpili do egzaminu w kwietniu  lub którym egzamin w pierwszym terminie unieważniono 

        21.04.2020  godz. 8.30           22.04.2020 godz. 8.30       23.04.2020 godz. 8.30 

 

 
2.Przebieg egzaminu 

- Zbiórka uczniów o godz. 8.30 na 2 piętrze A, (kurtki pozostawiamy w świetlicy 318) 
- ustawienie uczniów przy wyznaczonych salach (wykaz uczniów i numer sali na drzwiach pomieszczeń) 
▪ sprawdzenie obecności, 
▪ odebranie paska z kodem, numerem PESEL i naklejek 
▪ sprawdzenie legitymacji oraz przyborów (umieszczone w przezroczystej folii) 
▪ wylosowanie numeru ławki  

- zajmowanie miejsc w wylosowanych ławkach 
- o 8.35 przewodniczący zespołów nadzorujących (ZN) wraz z przedstawicielem uczniów z danej  
      sali (s.1 N.Banaszak,s.2 K. Broniarczyk, s.3 W .Olejniczak, s.4 K. Siatkowski, s.5 K. Wiatrowska s.6 A. Kaźmierczak) 
udają się do sekretariatu, gdzie odbierają materiały egzaminacyjne, 
▪  krótkie przypomnienie przez przewodniczącego ZN zasad i powinności obowiązujących w trakcie egzaminu: 

przeczytania instrukcji, właściwego kodowania, sprawdzenia kompletności zestawu, konieczności nanoszenia 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi, konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań 
zadań egzaminacyjnych z matematyki, zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich, o 
dozwolonych przyborach- pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z 
długopisów zmazywalnych, ścieralnych) a na egzaminie z matematyki linijki, 

▪  o godz. 9.00 rozdanie arkuszy przez członków zespołu nadzorującego, 
▪ otwarcie arkuszy przez uczniów, odczytanie instrukcji umieszczonej na pierwszej stronie,  
▪ sprawdzenie kompletności arkusza, przeliczenie stron i czytelności wydruku  
▪ w przypadku arkuszy wadliwych- brak stron, nieczytelny zapis- zgłoszenie tego faktu przewodniczącemu ZN i 

wymiana na egzemplarz rezerwowy (zapis w protokole),  
▪ sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, 
▪ kodowanie prac i naklejanie pasków z kodami   w odpowiednich miejscach, członkowie ZN przechodzą i 

sprawdzają prawidłowość kodowania, 
▪ po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący ZN 

zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem 
egzaminacyjnym (w każdej sali znajduje się zegar), 

▪ w przypadku egzaminu z języka obcego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 
następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku 
polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone 
na rozwiązanie zadań, 

▪ po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 
egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności 
organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący 



ZN, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. Takie przypadki 
odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. 

▪ w celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie ZN oraz obserwatorzy mogą poruszać się 
po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających, 

▪ podczas egzaminu uczniowie piszą samodzielnie: nie rozmawiają, nie przeszkadzają swoim 
       zachowaniem innym, nie zadają pytań nauczycielom, nie korzystają z żadnych środków łączności,  
       nie opuszczają wyznaczonego miejsca. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu  
      egzaminu przewodniczący ZN po konsultacji z przewodniczącym SZE przerywa egzamin danego     
      ucznia, unieważnia egzamin i nakazuje opuszczenie sali, odnotowując to w protokole, 
▪ konieczność wyjścia do toalety lub gorsze samopoczucie zgłaszane jest przez podniesienie ręki a uczeń wychodzi 

pod opieką członka komisji, pomoc medyczna udzielana jest w gabinecie higienistki, 
▪ na 10 minut przed zakończeniem pisania egzaminu przewodniczący ZN przypomina o kończącym się czasie i 

konieczności naniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi oraz w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki 
konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, 

                                 
▪ po upływie 120 min. (j. polski), 100min. (matematyka) lub 90 min. (j. angielski) a dla uczniów 

z wydłużonym czasem pisania odpowiednio 180, 150 lub 135minut   przewodniczący przypomina o 
dodatkowych   5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań 
zamkniętych na kartę odpowiedzi                          

▪ uczniowie zamykają arkusz i odkładają go na prawy brzeg ławki, 
▪ zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki 
    i zamknięcie swojego arkusza egzaminacyjnego.  Członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania 
    i kompletność arkusza i odbierają go. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej  
   niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem sprawdza się, czy  
   uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń przewodniczący ZN  
   poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń   
  wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym, 
▪ członkowie ZN zbierają testy i sprawdzają   kompletność zestawów, zbierają paski z kodami i naklejkami, 
▪ uczniowie opuszczają salę po zezwoleniu przewodniczącego zespołu ZN, pozostaje jeden przedstawiciel 

zdających i obserwuje przygotowanie i pakowanie arkuszy egzaminacyjnych. 
3. Obowiązuje w tym dniu strój galowy. 
4. Na egzaminie można będzie napić się wody (butelki z wodą będą w każdej sali). Uczniowie ustawiają 
   je na podłodze pod stolikiem. 
5. Rodzice mają możliwość zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących naruszenia przepisów przeprowadzania   
    egzaminu oraz wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 
6.Szczegółowe informacje o egzaminie można uzyskać  na stronie CKE www.cke.gov.pl  
       oraz OKE www.oke.poznan.pl . 
 https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k 
https://www.youtube.com/watch?v=atObI8W6wi8     https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg 
https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8   https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20 
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