
ÓSMOKLASISTA NA  EGZAMINIE W MAJU 2021 r. 

Informacja dla uczniów i ich rodziców 

 

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty  

Pierwszy termin:  

 język polski – 25 maja  (wtorek) – godz. 9:00  

 matematyka – 26 maja  (środa) – godz. 9:00  

 język obcy nowożytny – 27 maja  (czwartek) – godz. 9:00 

 

Drugi termin (przystępują do niego uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie mogli 

przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie):  

 język polski – 16 czerwca  (środa) – godz. 9:00  

 matematyka – 17 czerwca  (czwartek) – godz. 9:00  

 język obcy nowożytny – 18 czerwca (piątek) – godz. 9:00 

  

       Wyniki i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają do 

8 lipca 2021 r. 

 

Zdający mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 

  

 

Struktura egzaminu  

 język polski – trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, 

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

 matematyka – trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, 

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

 język obcy nowożytny – trwa 90 minut  (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku 

uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

 

 

Przebieg egzaminu każdego dnia: 

1. Przed salą egzaminacyjną członek zespołu nadzorującego przypomni zdającym zasady 

bezpieczeństwa sanitarnego, które wcześniej zostały udostępnione na stronie internetowej 

szkoły i wyeksponowane na drzwiach wejściowych (załączone poniżej).  

2. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.  

3. Zdający przed egzaminem losuje numer stolika, przy którym będzie pracował (niektórzy 

uczniowie będą mieli wskazane miejsce) oraz otrzyma naklejki na arkusz przygotowane 

przez CKE. 

4. Na egzamin należy przynieść tylko długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem 

(niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), a w przypadku 

egzaminu z matematyki także linijkę. Podczas egzaminu zdający nie mogą pożyczać 

przyborów od innych uczniów.  

5. Nie wcześniej niż o godzinie określonej przez CKE członkowie zespołu nadzorującego 

rozdadzą zdającym arkusze egzaminacyjne i poinformują o czasie trwania egzaminu.  

6. Przypomną o obowiązku samodzielnej pracy i zasadach zachowania się podczas 

egzaminu, w tym zgłaszania konieczności skorzystania z toalety.  

7. Członkowie zespołu nadzorującego poinstruują zdających o: 

a) sposobie  kodowania arkusza egzaminacyjnego, 

b) sprawdzaniu kompletności arkusza egzaminacyjnego, 



c) rozpoczynaniu pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela, 

d) sposobie zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowych 

5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia 

odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu 

przewidzianego na rozwiązanie zadań, 

e) zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

8. W przypadku pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki poinformują także 

o konieczności wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych i konieczności zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań 

zadań egzaminacyjnych.  

9. W trakcie egzaminu nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych. 

10. Zaktualizowana „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” jest dostępna pod adresem 

www.cke.gov.pl 

 

 

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty zgodnie 

z wytycznymi MEN, GIS I CKE obowiązującymi w 2021 roku. 

 

PRZYGOTOWANIE EGZAMINU 

1. Zaplanowano ilość sal egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących, zgodnie 

z warunkami określonymi we właściwym rozporządzeniu. 

2. Listy uczniów przystępujących do egzaminu w poszczególnych salach zostaną 

wywieszone na drzwiach szkoły oraz na drzwiach sal egzaminacyjnych.  

3. Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje: 

 dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu 

 zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej 

 zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

 zawierające numery telefonów do służb medycznych 

 zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem - instrukcje na temat 

prawidłowej dezynfekcji rąk. 

5. Przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej będzie dostępny płyn 

do dezynfekcji rąk.  Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane 

do skorzystania z niego. 

6. Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy 

zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

 

 

W DNIU EGZAMINU 

7. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

8. Uczeń wchodzący do szkoły będzie miał mierzoną temperaturę. 

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

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

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


izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. Wtedy przed egzaminem należy przesłać drogą elektroniczną 

informację o tym przypadku (adres poczty: szkola_podstawowa15@wp.pl 

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka). 

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

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

12. Na terenie szkoły jest przygotowane izolatorium, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

13. Ławki i krzesła oraz sprzęt używany przez zdającego w sali egzaminacyjnej będą 

dezynfekowane przed  i po każdym egzaminie.  

14. Zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste w szafkach. W szatni uczniowie 

zachowują odpowiednie środki bezpieczeństwa (odpowiednia odległość od innych 

osób, zakrywanie ust i nosa). Nie należy wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym 

książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

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

Należy pamiętać o stawianiu jej na ziemi przy stoliku, aby niechcący nie zalać 

materiałów egzaminacyjnych.  

16. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających oraz 

w czasie egzaminu przy zapewnieniu komfortu zdającym.  

17. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający 

oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. 

Wyjątek stanowią: 

 egzamin z języków obcych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas 

których odtwarzane jest nagranie z płyty CD, 

 sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć 

przeciągów, 

 względy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Wtedy klamki/uchwyty będą dezynfekowane. 

 

PODCZAS  EGZAMINU 

18. W szkole mogą przebywać wyłącznie zdający, osoby zaangażowane 

w przeprowadzanie egzaminu, obsługa, pracownicy odpowiednich służb, 

np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

19. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem 

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

20. Zdający mają zakryte maseczką usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zdający nie musi zakrywać ust i nosa, chyba że: 

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

 wychodzi do toalety, 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

21. Członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące 

w przeprowadzaniu egzaminu podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni 

mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, 

siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

22. Członkowie zespołu nadzorującego zachowują odpowiednie odstępy, przy 

jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających. 

23. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają i zbierają arkusze zdających 

w rękawiczkach i maseczkach. 

24. W pierwszej kolejności na egzamin wchodzą zdający, którzy korzystają z przedłużenia 

czasu przeprowadzania egzaminu. 
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25. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający 

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

26. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego informuje 

zdających  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o: 

 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

 obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po 

zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

 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, 

 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po 

zakończonym egzaminie. 

27. 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. 

 

 


