
 
 

Informacje o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty wraz                    

z aktualizacją stosownie do Wytycznych – czerwiec 2020r. 

 Przebieg egzaminu ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni, w terminie głównym: 

16 czerwca 2020r. godz. 9.00 Język polski 120 minut 

17 czerwca 2020r. godz. 9.00 Matematyka 100 minut  

18 czerwca 2020r. godz. 9.00 Język angielski   90 minut 

Czas trwania egzaminu uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się: j.polski – 180 min., matematyka – 150 min., 

język angielski – 135 min. 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu 

przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi- 5 minut ( nie dotyczy uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się) 

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

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

Na egzaminie nie mo na korzystać z kalkulatora oraz słowników.  

Podczas egzaminu z ka dego przedmiotu ka dy zdający siedzi przy osobnym stoliku.                    

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

pomocnicze wskazane   w komunikacie dyrektora CKE. Do sali egzaminacyjnej nie mo na 

wnosić  adnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 

mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powy szej zasady będzie 

ka dorazowo skutkować uniewa nieniem egzaminu zdanego przedmiotu. W czasie egzaminu 

zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną tylko w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu 

zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków 

wykluczających mo liwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami 

udzielającymi pomocy medycznej. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać 

zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. W przypadku stwierdzenia 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, zakłócania przebiegu egzaminu, 

lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych 



 
 

niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego 

przedmiotu egzaminacyjnego mo e zostać uniewa niony. 

 Wyniki i zaświadczenia 

Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni 

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują jednolite dla 

całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych są 

sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (czytników kart odpowiedzi). 

Wyniki egzaminu uczniowie poznają do 31 lipca 2020r, ka dy uczeń otrzyma zaświadczenie 

o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik 

procentowy oraz wynik na skali  centylowej dla egzaminu z ka dego 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 ni szy ni  zdający.   

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał     punktów mo liwych do zdobycia 

  (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia,  e wynik taki sam lub ni szy uzyskało    3  

wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza,  e wynik wy szy uzyskało       

zdających. Wynik centylowy umo liwia porównanie swojego wyniku z wynikami  uczniów                  

w całym kraju.  

ZASADY – aktualizacja stosownie do Wytycznych 

 

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

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2.  Zdający, nauczyciel oraz ka da inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu 

nie może przyjść na egzamin, je eli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. 

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

sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 



 
 

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

telefonów komórkowych, maskotek. 

5. Na egzaminie ka dy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. 

Je eli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla 

zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, 

których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą po yczać 

przyborów od innych zdających. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

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

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

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej.  

10. 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. 

11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – je eli uznają to za 

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

stoliku. 

12. Przed egzaminem należy poinformować Dyrektora szkoły, jeśli zdający choruje  

na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. 

Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich 

objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”. 

13. Zdający nie mogą kontaktować się z innymi zdającymi. 

14. Nie wolno dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

15. Nale y  przestrzegać  higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania nale y zakryć usta 

i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

16. Po egzaminie należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających. Nale y unikać 

tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem 

egzaminu oraz po jego zakończeniu.  



 
 

17. W tym celu uczniom i rodzicom odpowiednio wcześniej zostanie przekazana dokładna godzina 

przyjścia na teren szkoły. 

18.  Wra eniami po egzaminie trzeba podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

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

do szkoły. 

19. Je eli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej 

osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem minimum   m odległości od innych osób. Mo e zostać podjęta decyzja                  

o przerwaniu lub uniewa nieniu egzaminu dla wszystkich zdających w danej sali, jeśli takie 

rozwiązanie jest niezbędne. 

20. W przypadku odizolowania zdającego Dyrektor niezwłocznie informuje rodziców ucznia w celu 

pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – tak e pogotowie 

ratunkowe.  

 

 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 

Dyrektor Szkoły 

Barbara Marszałek-Szurek 


