
Ważne informacje, dla Uczniów i Rodziców,  dotyczące przeprowadzenia  

Egzaminu Ósmoklasisty 2020 

Przygotowując się do egzaminu ósmoklasistów, w szkole zostały utworzone  komisje zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. W komisjach są nauczyciele z naszej szkoły oraz z innych 

placówek. Jedyna zmiana dotyczy egzaminu z języka angielskiego, który odbędzie się  

w dwóch salach (nie w zaplanowanej wcześniej jednej), ze względu na wytyczne dotyczące 

organizowania i przeprowadzania egzaminu w 2020 r. 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną.  

 

Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych. 

Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się.                                                                                          

 

Uczniowie przychodzą do szkoły w  godzinach:  8.15 do 8:30,  w strojach galowych.  

Po przybyciu do szkoły, mają obowiązek zdezynfekować ręce, stosować maski ochronne.  

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

po zajęciu miejsc przez zdających.  

 

Uczniowie powinni mieć  ze sobą legitymacje.                                                                                      

W sekretariacie zostawiają telefony komórkowe w odpowiednio przygotowanym pojemniku. 

Telefony powinny być wyłączone, podpisane i spakowane w małej torebce foliowej.  

Zostaną one zabezpieczone.                                                                                                           

Następnie uczniowie udają się pod wyznaczoną salę  egzaminacyjną.  

Powinni unikać większych skupisk, zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) 

przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.  

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną, przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

Wrażeniami po egzaminie uczniowie winni dzielić się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. po 

wyjściu ze szkoły. 

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

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

 

Ogólne zasady dotyczące egzaminu. Proszę uczulić dzieci na to, aby dostosowywały się 

do ustalonych zasad bezpieczeństwa oraz  komunikowania się  

z nauczycielem w czasie egzaminu. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, trwa 120 minut 

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, trwa 100 minut 

3. trzeciego dnia – egzamin z języka angielskiego, trwa  90 minut. 



Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis   

z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z  matematyki również linijkę.  

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, nie 

można będzie korzystać z kalkulatora.   

 Będzie zakaz pożyczania materiałów od innych zdających.                                                 

Uczniowie nie będą mogli wnieść żadnych torebek, maskotek, plecaków.  

Nie wolno także przynosić  i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu, każdy zdający będzie  siedzieć  przy osobnym 

stoliku.  

Na stoliku  mogą  znajdować  się  wyłącznie  arkusze  egzaminacyjne,  materiały  i  przybory 

pomocnicze wskazane powyżej oraz w przypadku uczniów chorych -  

leki  i  inne  pomoce  konieczne  ze  względu  na  chorobę. 

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie 

wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, przewodniczący zespołu nadzorującego lub 

członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą 

pracować. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego 

wylosowany 

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:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie  

2) wychodzi do toalety  

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

 

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za 

właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku 

/ stanowisku egzaminacyjnym.                                                                                                      

 

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

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu 

w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać 

zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, 

wynosi 2 m.  

 

Uczniowie winni zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa, tj. niedotykania 

dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu  

i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką.  

 

Po rozdaniu arkuszy, uczniowie: 

– zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza, 

– sprawdzają kompletność arkusza tj. czy zawiera zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi, 



– sprawdzają, czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony, 

– sprawdzają, czy nr pesel na naklejkach jest prawidłowy, 

– wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach 

arkusza egzaminacyjnego. 

Nie wolno podpisywać się na arkuszu! 

Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela. 

Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu 

egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań  

w czasie trwania egzaminu. 

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 

wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu  

uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie 

komentuje.                                                                                       

W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali. 

W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką nauczyciela. 

Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki. 

Uczeń zostawia na ławce zamknięty arkusz. Czas jego nieobecności odnotowuje się  

w protokole.  

Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.  

 

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną 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 zespołu nadzorującego, ale zdający kończy 

pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. 

 

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu 

przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Członek zespołu 

nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli 

zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 minut przed zakończeniem czasu 

przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego 

członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności. 

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. 

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym  

o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 



Przewodniczący zespołu nadzorującego, po upływie czasu przeznaczonego na pracę  

z arkuszem egzaminacyjnym: 

1. informuje zdających o zakończeniu pracy, 

2. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez 

uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek 

zaznaczenia odpowiedzi na karcie), 

3. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez 

uczniów. 

Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład 

zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań 

egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również 

karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność materiałów. Wykonując 

czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta  

i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta  

i nos. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być 

obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania 

materiałów w bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali. 

Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym,  

w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania 

egzaminu ósmoklasisty.  

W przypadku:  

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,  

b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych  

w komunikacie o przyborach,  

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,  

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin 

ósmoklasisty z danego przedmiotu.  

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 

egzaminatora: 

a. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia, 

b. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na 

udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia, 

– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora 

szkoły, rodzicom ucznia -  pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły niezwłocznie 

przekazuje tę informację rodzicom ucznia. 

Rodzice ucznia mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego 



przedmiotu lub przedmiotów. Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji. 

Uczeń, któremu zostanie unieważniony egzamin, będzie mieć możliwość napisania go 

w dodatkowym  terminie. 

 

Rodzice ucznia mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu 

zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. 

 

W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej dyrektor 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, unieważnia egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu danego ucznia  

i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

 

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej 

ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,  

w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń 

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

 
Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika 

albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.  

 

                                   Zadania na egzaminie ósmoklasisty 

W arkuszu egzaminacyjnym  z każdego przedmiotu znajdą się zarówno 

zadania  zamknięte   (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), 

jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).   

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie 

ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. 

                                   Wyniki i zaświadczenia 

Do 31 lipca 2020 r., każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych  wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na 

skali  centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które 

uczeń  zdobył za zadania z danego przedmiotu.   

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), 

którzy  uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.   



Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do 

zdobycia   (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy 

uzyskało   73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy 

uzyskało   27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku  

z wynikami  uczniów w całym kraju.  

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.  

Opracowała (na podstawie dostępnych materiałów) - Alina Smarkala – dyrektor szkoły 

 


