
 

 INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW   

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA   

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY   

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020  
  

1.   HARMONOGRAM 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

 16 czerwca 2020 r. j. polski 
godz. 9:00 - trwa 180 minut 

 17 czerwca 2020 r. matematyka 
godz.9:00 - z trwa 150 minut 

 18 czerwca 2020 r. język obcy nowożytny – język angielski 
godz. 9:00 - 135 minut 

Egzamin ma formę pisemną. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności 
określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. 
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do 
niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien 
uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Terminy dodatkowe: 

 7 lipca 2020 r. j. polski 
godz. 9:00 - trwa 180 minut 

 8 lipca 2020 r. matematyka 
godz.9:00 - z trwa 150 minut 

 9 lipca 2020 r. język obcy nowożytny – język angielski 
godz. 9:00 - 135 minut 

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).  

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor 
OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

2. Materiały i przybory pomocnicze, z których korzystać mogą zdający egzamin: 

1) Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu 
ósmoklasisty długopis (lub pióro) z  czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania 
rozwiązań (odpowiedzi). 



 

2) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. 
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków 
ołówkiem. 

3. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis  z czarnym 
tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę.   
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić  i używać 
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.  

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30. O godzinie 8.45 uczniowie wchodzą do sali 
egzaminacyjnej pojedynczo, po wylosowaniu numerów stolików, przy których będą pracować. 
Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. 
Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i 
okazać go w razie potrzeby. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni 
nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 

Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający 
sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera prawidłowo zadrukowane, kolejno 
ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego i otrzymuje kompletny arkusz. 

Uczniowie nie kodują pracy i nie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi! 

W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego 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 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. 

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 
wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu 
gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani 
ich nie komentuje. 

Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu 
medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność 
została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części 
egzaminu gimnazjalnego. 

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez 
podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu lub członek 
zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów.  

Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym 
piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli 
pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym. 



 

4. Ważne informacje: 

1) Uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie. 

2) Na egzaminie wszystkich obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 
telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń w sali. 

3) Podczas egzaminu uczniom nie wolno korzystać z kalkulatorów, słowników, długopisów 
zmazywalnych, nie wolno używać korektorów. 

4) Do sali egzaminacyjnej można wnieść małą butelkę wody, która podczas egzaminu powinna stać 
na podłodze przy nodze stolika. 

5. WYNIKI EGZAMINU 

Wyniki egzaminu i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 31 lipca 

2020 r.  

6. WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ 

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

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę 
występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą 
tradycyjną. 

Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z 
uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni 
roboczych od dnia dokonania wglądu. 

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje 
dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest 
ostateczne. 

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi 

ósmoklasisty) dostępne są:  

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019  

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne  

c. arkusze egzaminu próbnego  

d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.  

7. WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINU - WYCIĄG 

Sekcja 1.   

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów  

  

http://www.cke.gov.pl/
http://www.cke.gov.pl/


 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

  

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie 

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

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych.  

  

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  

 

1.6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek.  

  

1.7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, {…}. 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

  

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

  

1.9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. {…}  

  

Sekcja 2.   

Środki bezpieczeństwa osobistego  

  

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

  

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 

lub wielorazową, materiałem, 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 {…}. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu 

nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 

zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-

metrowego odstępu).  

  

2.3. 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 zakodować pracę, odpowiedzieć na zadane 

przez niego pytanie  

2) wychodzi do toalety  

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

  

                                                      
 



 

2.4. 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 {…} (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc 

albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób 

zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).  

  

2.5. 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.  

  

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy 

ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa  

  

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać 

ust i nosa, powinna  

zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.  

  

Sekcja 4.   

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu  

  

4.6. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.   

5) Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy 

wejściu do szkoły.  

  

4.7. 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.   

  


