
Procedury obowiazujące na 
egzaminie ósmoklasisty 

16.06.2020-18.06.2020 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu 



Egzamin ósmoklasisty  
 

 

  Egzamin ósmoklasisty: 16, 17 i 18 czerwca 2020 

 Termin dodatkowy: od 7 do 9 lipca 2020 

 Wyniki egzaminu: do 31 lipca 2020 

 Odbiór zaświadczeń o wyniku egzaminu: do 31 lipca 
2020 

 



 Harmonogram egzaminu : 
 

 

 

 

 

 

 

 
Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się 5 dodatkowych minut na uzupełnienie 

kodowania 

 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 

   Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa 
(zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły),                   
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną. 

 

   Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z uczniem na 
teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający 
wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

 

 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 

   Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba 
uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może 
przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą 
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją 
w warunkach domowych. 

 



 
 

Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ  
 

   Zdający nie powinni wnosić na teren 

szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek. 

 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych 
przyborów piśmienniczych, linijki. 

 

 Szkoła zapewnia zapasowe, zdezynfekowane 
przybory piśmiennicze. 

 
W przypadku materiałów jednorazowych, których 

zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. 
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 
zdających. 

 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 

 

 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. 

Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 
środki bezpieczeństwa osobistego 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, 
zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 
1,5 m) oraz mają zakryte usta              i nos. 

 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby                       
z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności 
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych 
nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

  
 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 
środki bezpieczeństwa osobistego 

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

 

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). 

 

 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 
środki bezpieczeństwa osobistego 

   Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej                      
(w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek 
ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

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

• wychodzi do toalety, 

• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi 
z sali egzaminacyjnej. 

 

  



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 
środki bezpieczeństwa osobistego 

 

   Zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą  

mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu maseczką 

lub przyłbicą, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku. 

 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 
środki bezpieczeństwa osobistego 

Uczniowie mogą zostawić rzeczy osobiste w szafkach 
na korytarzu. 

 

Wskazane jest zachowanie odległości ok. 2m od 
innego ucznia korzystającego z szafki. 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 
środki bezpieczeństwa osobistego 

W czasie  egzaminu uczniowie mają zakaz 
kontaktowania się z innymi zdającymi, 

 

Mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku 
kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do 
toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 
środki bezpieczeństwa osobistego 

Uczniowie: 

nie dotykają dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, 
nosa i oczu, 

 

przestrzegają higieny kaszlu i oddychania: podczas 
kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką. 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 
środki bezpieczeństwa osobistego 

 

   Uczniowie proszeni są, aby wrażeniami po egzaminie 
dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,   

   natomiast unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu  
do szkoły. 

 

 



Wytyczne CKE, GIS, MEN i MZ 
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. 



 Organizacja i przebieg egzaminu 
    Uczniowie przychodząc do szkoły na egzamin mają 

przy sobie: 

• legitymację szkolną, 

• długopis lub pióro z czarnym tuszem –niedozwolone 
jest korzystanie z długopisów ścieralnych, 

• na matematykę  przynoszą dodatkowo linijkę. 

    

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora                 
oraz słowników. 

 



Organizacja i przebieg egzaminu 

Po wejściu do szkoły uczniowie ustawiają się przed 
salą, w której będą pisać egzamin. 

 

Przy wejściu do sali otrzymują kopertę z kodami i 
naklejkami z PESELEM, a następnie przystępują do 
losowania miejsca , które zajmują. 

 

 

 



Organizacja i przebieg egzaminu 
   

   Na arkuszu egzaminacyjnym, na stronie tytułowej  
wydrukowana będzie data:  kwiecień 2020 r. (tak, jak 
były planowane egzaminy). 



Organizacja i przebieg egzaminu 
Uczeń  sprawdza czy arkusz zwiera: 

 z języka polskiego i języka obcego:    

• (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz 
• (b) kartę odpowiedzi  
z matematyki : 
• (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, 
• (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych 
• (c) kartę odpowiedzi 
Zeszyt zadań egzaminacyjnych powinien zawierać   

kolejno ponumerowane strony. 
    W sytuacji braków w arkuszu uczeń zgłasza problem 

nauczycielowi. 
 
 



Organizacja i przebieg egzaminu 
Uczeń: 

• obowiązkowo  czyta instrukcję umieszczoną na arkuszu; 

 

• sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejkach 
przygotowanych przez  OKE; 

 

• na stronie tytułowej arkusza (zeszytu zadań) oraz na karcie 
odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki – również na 
karcie rozwiązań zadań, zamieszcza kod ucznia i PESEL oraz 
naklejki (PESEL i kod szkoły) przygotowane przez OKE. 

 

 



Organizacja i przebieg egzaminu 

   W przypadku matematyki – po instrukcji nauczyciela!   

   Uczeń wyrywa karty rozwiązań zadań 
egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka 
arkusza egzaminacyjnego. 

 



*Kodowanie na pierwszej stronie arkusza i karcie odpowiedzi 

24 



* Kodowanie na karcie rozwiązań zadań (tylko matematyka)  

25 

Wpisz  swój PESEL  i swój 
kod  Przyklej naklejkę z 

identyfikatorem szkoły 
i swoim PESELEM   Nie zaklejaj kodu 

kreskowego! 

Nie zaklejaj kodu 
kreskowego! 



Organizacja i przebieg egzaminu 
Po wykonaniu czynności organizacyjnych nauczyciel 

zapisuje na tablicy godzinę rozpoczęcia i zakończenia 
egzaminu; 

Po tych czynnościach uczniowie otrzymują 
pozwolenie na rozpoczęcie pracy z arkuszem. 

Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie. 

Uczeń chcący skorzystać z toalety w trakcie egzaminu 
zgłasza ten fakt komisji przez podniesienie ręki. 



Organizacja i przebieg egzaminu 
 

    Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego 
na pracę przewodniczący komisji przypomina zdającym                     
o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie 
odpowiedzi. 

 

 

 



Organizacja i przebieg egzaminu 
   Po upływie czasu przeznaczonego na prace z arkuszem 

egzaminacyjnym nauczyciel informuje zdających: 

• o zakończeniu pracy; 

• o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na 
sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do 
zadań zamkniętych na kartę  odpowiedzi po zakończeniu 
czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań; 

 



Organizacja i przebieg egzaminu 
   Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu 

członkowie komisji zbierają od uczniów zeszyty zadań 
oraz karty odpowiedzi, a w przypadku matematyki 
również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych. 

   Uczniowie i członkowie zespołu nadzorującego mają 
zakryte usta i nos. 

   Następnie przewodniczący zezwala zdającym,                
z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas 
pakowania materiałów egzaminacyjnych, na 
opuszczenie sali. 



Organizacja i przebieg egzaminu 

    W przypadku uczniów korzystających z arkuszy             

w dostosowanych formach czynności związane            

z kodowaniem wykonują członkowie zespołu 

nadzorującego. 



Unieważnienie egzaminu 

    Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 
następuje w przypadkach: 

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, 

 wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego, 

 zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu.   

 

    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa                                
i unieważnia uczniowi egzamin z danego przedmiotu                    

oraz poleca mu opuszczenie sali. 

 



Przerwanie egzaminu z przyczyn 
losowych 

Jeżeli uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych 
przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący ZE dołącza 
jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest 
przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo 
przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu  
w terminie dodatkowym. 

 

Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców 
zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz 
powinien zostać sprawdzony i oceniony. 

 



Spóźniony uczeń 
 

    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 (planszy). 

  
 



   Dnia 10 czerwca 2020r. wychowawca przekaże                        
w Librusie informację, o której godzinie uczniowie 
przychodzą do szkoły  w dniu egzaminu. 



Uczeń wraz z rodzicem/opiekunem prawnym ma prawo 
wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 

 

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. 
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