
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020r  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. POLSKICH
OLIMPIJCZYKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - INFORMACJE DLA UCZNIA

 

I. Informacje o egzaminie - egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w 
jakim stopniu zdający spełnia te wymagania: 
1.Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
a)  zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest 
przeprowadzany: 
-  w terminie głównym:  16-18 czerwca 2020r
-  w terminie dodatkowym: w lipcu 
Na pierwszej stronie arkuszy będą zapisane daty egzaminu z sesji kwietniowej
b)  Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: 
 a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym 
ALBO 
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego 
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub 
zdrowotnych).
2. struktura egzaminu 
a) 16 czerwca 2020r j polski – 120 min ( przedłużenie czasu trwania w przypadku 
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do 180 min)
- 17 czerwca 2020r – matematyka- 100 min (przedłużenie czasu trwania w przypadku 
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do 150 min)
18 czerwca 2020r – język angielski – 90 min (przedłużenie czasu trwania w przypadku 
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do 135 min)
b) Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu 
przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na 
kartę odpowiedzi (5 minut).
3.  Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia), w 
tym: 
a) na egzamin przychodzą uczniowie w maseczkach zasłaniających nos i usta. Uczniowie 
przychodzą najpóźniej na godzinę 8.00. i ustawiają się przed wejściem w dwu kolejkach 
zachowując odstępy 1,5 – 2m

b) wchodząc do szkoły uczeń ma badaną temperaturę i ma obowiązek zdezynfekować dłonie 
środkiem dezynfekcyjnym z automatycznego dyspensera 

c) jeśli uczeń ma jakieś rzeczy osobiste  to ma obowiązek zostawienia ich w reklamówce w 
szatni, gdzie będzie kierowany do określonych ponumerowanych boksów w określonej ilości 
– po czym szatnia będzie zamknięta

d) przy wejściu będą wywieszone listy uczniów, w których salach piszą egzamin – listy będą 
powielone przy salach

e) do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w 
komunikacie o przyborach, tj. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – 
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z 



długopisów zmazywalnych/ścieralnych) a  dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki –
linijkę. 
f) uczniowie nie mogą pożyczać  materiałów od innych zdających,
g) uczniowie  mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody(podczas pracy z 
arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika),
h) uczniowie  powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację 
szkolną) i okazać go w razie potrzeby lub uchylić na życzenie maseczkę w celu stwierdzenia 
tożsamości
i)  o  godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie 
wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo z zachowaniem 2m odstępów; przewodniczący 
zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery 
stolików, przy których będą pracować, niektórzy uczniowie będą mieli wskazane miejsce, 
przy którym będą pracować 
j)  w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni 
opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 
nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu 
warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z 
wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej, w czasie trwania egzaminu nie zamykane 
są drzwi – wyjątek egzamin z języka
k)  W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez 
podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na 
wyjście  zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego 
nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali . Wychodząc 
z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

l)  nie wcześniej niż o 9.00  – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze 
egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać 
przekazane zdającym przy losowaniu miejsc Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu 
nadzorującego informuje zdających  o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do 
rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza 
egzaminacyjnego oraz :

- w arkuszu z języka polskiego i  z języka obcego nowożytnego 

a). sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny 
zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi 

b)sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane
strony 
c) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. 

w arkuszu z matematyki
a. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera 

- zeszyt zadań egzaminacyjnych z kartą odpowiedzi
- kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz z kartą odpowiedzi   
b. wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka 
arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań) 
c. sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane



strony 
d. sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. 
i)  Uczniowie, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej formie, pracują z 
arkuszem egzaminacyjnym, zawierającym zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.  
Uczniowie ci  nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi. Czynności te
wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

j) Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o 
konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi

k)   Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 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

l. sposób  zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) 
przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi; instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz
nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie  
zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym
 ł. sposób  pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – konieczność wyrwania ze 
środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność 
zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych
 m. do szkoły nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych,  na egzaminie ósmoklasisty 
nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników 
n. na egzaminie uczniowie pracują samodzielnie,  mają  możliwość późniejszego wglądu do 
sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.  
4. W dniach egzaminu obowiązują szczególne  rozwiązania  dotyczące  organizowania i 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
sanitarnego. 

5. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi 
ósmoklasisty) dostępne są: 
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty 
 b. przykładowe arkusze egzaminacyjne 
c. arkusze egzaminu próbnego 
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r. 
6. Wyniki egzaminu uczniowie poznają i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu  31 lipca 2020 r. 


