
 
INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

1. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się:  

a) w terminie głównym:  

1) język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00,  

2) matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00, 

3) język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00,  

 

b) w terminie dodatkowym: 

1) język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00,  

2) matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00,  

3) język angielski – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00,  

2. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń: 

a) który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

ósmoklasisty, z danego przedmiotu lub przedmiotów, w terminie głównym,  

b) który przerwał, lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty 

z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych), 

c) któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego 

przedmiotu lub przedmiotów, 

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której 

jest uczniem. 

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z użyciem arkuszy 

w formie papierowej. 

5. Egzamin z języka polskiego, trwa nie dłużej niż 180 minut.  

6. Egzamin z matematyki, trwa nie dłużej niż 150 minut. 

7. Egzamin z języka angielskiego, trwa nie dłużej niż 135 minut.  

8. Zdający mają zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych, 

bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

9. Zdający mają:  

a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali oraz 

każdorazowo, kiedy do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego lub 

kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, 

b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi, 

c) zalecenie niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny podczas kaszlu i kichania, 

d) zakaz gromadzenia się w grupach.  

10. Zdający do sali mogą wnieść wyłącznie następujące przybory:  

a) pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, 

b) linijkę na egzamin z matematyki, 

c) małą butelkę wody (która powinna stać na podłodze przy nodze stolika).  



11. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów, nie może pożyczać 

przyborów od innych osób. 

12. Na egzaminie zdający nie może korzystać z kalkulatora oraz słowników. 

13. Uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną i okazać ją w razie potrzeby. 

14. Zdający pracuje przy wylosowanym stoliku. Losowanie numerów stolików przeprowadza 

przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego. Uczniowie 

korzystający z dostosowań mają wskazane miejsce, przy którym będą pracować (dotyczy 

tych zdających, którzy korzystają z pomocy nauczyciela wspomagającego 

w odczytywaniu lub w odczytywaniu i zapisywaniu). 

15. W czasie egzaminu uczniowie mają obowiązek:  

a) sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego,  

b) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na 1 stronie arkusza. 

16. W czasie egzaminu członkowie komisji: 

a) sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejkach z kodami kreskowymi,  

b) kodują arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi,  

c) przyklejają naklejki z kodami kreskowymi (przygotowane przez OKE). 

17. Pracę z arkuszem egzaminacyjnym uczniowie rozpoczynają po uzyskaniu pozwolenia od 

Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego. 

18. Uczniowie nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

19. Uczeń, który zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym, sygnalizuje ten fakt przez 

podniesienie ręki. Zamyka arkusz i po uzyskaniu pozwolenia Przewodniczącego Zespołu 

Nadzorującego może opuścić salę egzaminacyjną. 

20. W przypadku konieczności wyjścia ucznia z sali (np. do toalety) zdający sygnalizuje taką 

potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu pozwolenia 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, zdający zakrywa usta i nos. 

21. Uczeń 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 zdający (nawet 

jeżeli skończył pracę z arkuszem) nie opuszcza sali egzaminacyjnej. 

22. Informację o wynikach i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie 

otrzymają 31 lipca 2020r. 

Na podstawie:  

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 (aktualizacja: 20 maja 2020r.)  


