INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
I. HARMONOGRAM EGZAMINU I CZAS TRWANIA EGZAMINU:
 25.05.2021 r. (wtorek) - j. polski - godz. 9.00 - 120 min. (do 180 minut w przypadku
uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 26.05.2021r. (środa) - matematyka - godz.9.00 - 100 min. (do 150 minut
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 27.05.2021r. (czwartek) - język obcy nowożytny - godz.9.00 - 90 min. (do 135
minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony).
II. TERMIN DODATKOWY EGZAMINU:
 16.06.2021r.(środa) - j. polski - godz. 9.00
 17.06.2021r. (czwartek) - matematyka - godz. 9.00
 18.06.2021r. (piątek) - język obcy nowożytny - godz. 9.00
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
 z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
 przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub
zdrowotnych).
III. OGŁASZANIE WYNIKÓW EGZAMINU:
 termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 02.07.2021r.
 termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji - do 08.07. 2021r.
 termin wydania uczniom zaświadczeń o wynikach egzaminu - 09.07.2021r.
IV. MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYST
AĆ ZDAJĄCY:
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu
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. Uczniowie z chorobami przewlekłymi, chorzy lub niesprawni czasowo mogą
korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze
względu na chorobę.

4. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, która powinna stać
na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów
egzaminacyjnych.
5. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację
szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu
tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego
nauczyciela danej szkoły.
6. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub
korzystania z takich urządzeń w tej sali.

V. ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I
PRZEPROWAADZANIU EGZAMINU:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły,
obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu
– bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba
zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli
przebywa w domu z osobą w 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,
urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych i linijki.
Zdający nie mogą pożyczać 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.

VI. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO:
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jednolub wielorazową).

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem, przed
uprzednim zdezynfekowaniem rąk. 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).
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:
a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby
odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
b) wychodzi do toalety
c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
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).
5. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych
zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej,
trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu
zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia,
przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą 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.
6. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust
i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed
terminem przystępowania do egzaminu.

VII. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:
1. Przed wejściem do budynku szkolnego wszystkich obowiązuje użycie płynu
dezynfekującego.
2. Uczniowie przychodzą do szkoły na 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu. Jedna
grupa wchodzi wejściem bocznym, a druga wejściem głównym (obowiązują zasady,
takie jakie były podczas egzaminu próbnego).

3. Zdający zostawiają swoje rzeczy osobiste na wieszakach ustawionych przy sali
egzaminacyjnej. Wyłączone telefony komórkowe uczniowie zostawiają
w przygotowanej skrzyneczce.
4. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00. Uczniowie spóźnieni nie będą
mogli wejść do sali egzaminacyjnej.
5. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, zajmują miejsce przy stoliku
wylosowanym przez członka komisji.
6. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający informowani będą o obowiązujących zasadach
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą
zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali
egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
c) 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
d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie.
7. Zdający będą poinstruowani, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą za
pomocą mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań
w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
8. Przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje uczniów także o:
a) dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności
przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu
czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają
obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
b) zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
9. Członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego
minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Jednakże w celu
monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego
oraz obserwatorzy powinni regularnie obserwować zdających, stojąc. Obserwując
przebieg egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu
nadzorującego i obserwatorzy nie muszą zakrywać ust i nosa.

10. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie
trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
11. Jeśli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 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.
12. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy
pozostałym piszącym. Wychodząc z sali egzaminacyjnej - zakrywa usta i nos.
13. 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.
14. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym
o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie
dotyczy uczniów, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej
formie, nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi. Czynności
te wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
15. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę
z arkuszem egzaminacyjnym:
a) informuje zdających o zakończeniu pracy
b) wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia
przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają
obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
c) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez
uczniów
d) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg
stolika.
16. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, zachowując zasady
bezpieczeństwa, że wszyscy uczniowie przenieśli odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania w okręgowej komisji
egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.
17. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu z zaleconego
przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod

warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
VIII. ARKUSZE EGZAMINACYJNE:
1. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka
niemieckiego zawiera: zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.
2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek zakodować zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz
przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do
sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty
odpowiedzi.
3. Uczniowie, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej formie nie
kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi. Czynności te
wykonują członkowie zespołu nadzorującego
4. Uczniowie przed rozpoczęciem egzaminu będą dokładnie informowani przez
przewodniczącego zespołu nadzorującego o wypełnianiu arkuszy egzaminacyjnych.

