
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Polskich Noblistów w Kruszynie. 

 
Informacja dla  uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu 

egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 
 

I. HARMONOGRAMU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  
1. Termin główny: 

 25 maja 2021 r. (wtorek)   godz.9.00 egzamin z języka polskiego 
 26 maja 2021 r. (środa)    godz. 9.00 egzamin z matematyki 
 27 maja 2021r (czwartek) godz.9.00 egzamin z języka obcy nowożytnego

  
2. Termin dodatkowy: 
 16 czerwca 2021 r. (środa)      godz.9.00 egzamin z języka polskiego 
 17 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 9.00 egzamin z matematyki 
 18 czerwca 2021r. (piątek)      godz.9.00 egzamin z języka obcy nowożytnego 

 
3. Podstawą do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz 

uczniów, którzy:  
  nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w 

terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych 
  przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym 
 któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub 

przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje 
w szkole, której jest uczniem. 
 

4. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub 
niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 
egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w 
domu ucznia). 
 

5.  Uczeń przebywający podczas egzaminu ósmoklasisty w prewentorium, 
sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym przystępuje do egzaminu w 
tej placówce. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 
uczeń odbiera w macierzystej szkole. 
 

II. STRUKTURA EGZAMINU: 
1. Arkusz 100 

 Język polski czas trwania 120 minut.    
 Matematyka czas trwania  100 minut.   
 Język angielski czas trwania 90 minut 
 Język  niemiecki, czas trwania 90 minut 

2. Arkusze dostosowany 800 
 Język polski czas trwania do 180 minut,  
 Matematyka czas trwania  do 150minut,  
 Język angielski czas trwania do 135 minut,  

3. Arkusz dostosowany 100 (specyficzne trudności w uczeniu się,  w tym dysleksja , 
dysgrafia, dysortografia) 

 Język polski czas trwania do 120 minut (możliwość przedłużenia nie więcej 
niż o 60 minut) 

 Matematyka czas trwania  do 100minut(możliwość przedłużenia nie więcej 
niż o 50 minut),  

 Język angielski czas trwania do 90 minut, (możliwość przedłużenia nie 
więcej niż o 45 minut)  

 
 



4. Arkusz dostosowany 100 (Komputer) 
 Język polski czas trwania do 120 minut, (możliwość przedłużenia nie 

więcej niż o 60 minut)  
 Matematyka czas trwania  do 100minut, (możliwość przedłużenia nie 

więcej niż o 50 minut)  
 Język angielski czas trwania do 90 minut, (możliwość przedłużenia nie 

więcej niż o 45 minut)  
 

III. ZASADY PRZED ROZPOCZĘCIEM  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  
1. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 

lub korzystania z takich urządzeń w tej Sali. 
2. Losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował,  
3. Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory: 

 w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub 
pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z 
długopisów zmazywalnych/ścieralnych)  

  dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.  
4. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka 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.  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. 

7. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni 
opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący 
zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej 
po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z 
innymi osobami( z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej). 

8.  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). 

 
 

IV.  PRZEPROWADZANIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  
1. Przekazanie informacji konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie 

egzaminu. 
2. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz 

naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane 
zdającym przy losowaniu miejsc . 

3.  Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:  
o obowiązku zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na 1.  oraz 2. stronie arkusza 
egzaminacyjnego, 

4. Sprawdzenie  arkusza z języka polskiego i  z języka obcego nowożytnego: 
a) sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 

egzaminacyjny zawiera: 
 zeszyt zadań egzaminacyjnych  
 kartę odpowiedzi 
b) sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno 

ponumerowane strony 
c) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych 

przez OKE. 
 
 



5. Sprawdzenie arkusza z matematyki: 
a) sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 

egzaminacyjny zawiera:  
 zeszyt zadań egzaminacyjnych,  
  kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych  
  kartę odpowiedzi 
b) sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno 

ponumerowane strony 
c) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych 

przez OKE. 
d) obowiązek wyrwania ze środka arkusza egzaminacyjnego 8 stron 

tworzących karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi 
i konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań 
zadań egzaminacyjnych (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty 
rozwiązań zadań) 

6. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w 
wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu 
zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z 
matematyki  – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych, uczeń 
zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – 
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz 
naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza 
egzaminacyjnego. 

7. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych czynności 
związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego. 

8. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, 
przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy  faktyczny czas 
rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. 

9.  W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu 
godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na 
której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim 
dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz 
przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań. 

10. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają 
wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie 
później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do 
sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu 
nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie 
zapisanym na tablicy. 

11. Rozpoczęcie pracy z arkuszem egzaminacyjnym następuje po otrzymaniu zgody od 
nauczyciela. 

12. 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 korzystających z arkuszy w formie dostosowanej. 

13. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę 
z arkuszem egzaminacyjnym:  

 informuje zdających o zakończeniu pracy  
  wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy 
zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie) 

  poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na 
brzeg stolika. 

14. Przypomnienie, że  instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie 
odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań 
egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym 

15. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy 
ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić 
pracy pozostałym zdającym Po zakończeniu pracy z arkuszem i otrzymaniu 



pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym 
piszącym. 

16. Po zakończeniu egzaminu   przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem 
ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na 
opuszczenie sali. 
 

V. POZOSTAŁE INFORMACJE: 
1. Istnieje możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 
2. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi 

ósmoklasisty) dostępne są: 
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne 
c. arkusze egzaminu próbnego 
d. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 
e. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych 

3. wyniki egzaminu będą udostępnione 2 lipca 2021 r., a zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach egzaminu  9 lipca 2021 r. 

4. Próbne egzaminy ósmoklasisty będą przeprowadzone w naszej szkole: 
 17 marca br. (środa) godz. 9.00-język polski 
 18 marca br.(czwartek) godz. 9.00-matematyka 
 19 marca br.(piątek) godz.9.00-języki obce nowożytne 


