
HARMONOGRAM I PROCEDURY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

I. Przed egzaminem ósmoklasisty. 

 

1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

 

 
2. Struktura egzaminu. 

 
 

 

 



3. Zasady przeprowadzania egzaminu. 

a) do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść: 

- z każdego przedmiotu: długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem 

(niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) 

- dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę, 

- obowiązuje zakaz pożyczania materiałów od innych zdających, 

- małą butelkę wody, która podczas pracy z arkuszem powinna stać na podłodze 

przy nodze stolika, aby uczeń nie zalał materiałów egzaminacyjnych, 

b) zdający powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. 

legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby, 

c) czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) mają mieć zakryte usta i nos, (szczegółowe 

informacje zostały zawarte w Wytycznych),  

d) o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery 

stolików, przy których będą pracować, 

e) każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego 

wylosowany, 

f) zdający mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego 

podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez 

niego pytanie lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, 

g) zdającego obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi, niedotykanie 

dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, oczu i nosa, a także przestrzeganie higieny 

podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia), 

h) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami 

po egzaminie. 

 

II. W trakcie egzaminu ósmoklasisty. 

1. Zdających obowiązują: 

a) zasady bezpieczeństwa sanitarnego określone w Wytycznych, 

b) zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub 

korzystania z takich urządzeń w sali, 

c) kodowanie arkusza egzaminacyjnego, 

d) sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, 

e) zapoznanie się z instrukcją,  

f) rozpoczęcie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela, 

g) zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi (uczniowie bez dostosowań), 

h) konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu. 

2. W trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących 

zadań egzaminacyjnych. 

3. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez 

podniesienie ręki. Wychodząc z sali egzaminacyjnej, zdający zakrywa usta i nos. 

4. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym nauczyciel przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi (dotyczy uczniów bez dostosowań). 

5. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie 

poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 



6. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 

nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 

7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył prace z 

arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia 

pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet 

jeśli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 

egzaminacyjnej. 

8. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu następuje w przypadku: 

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, 

b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych, 

c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. 

 

III. Po egzaminie ósmoklasisty. 

1. Uczeń lub jego rodzice mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


