UCZEŃ NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
INFORMACJA DLA RODZICA I UCZNIA
1.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego1oraz sprawdza, w jakim stopniu
zdający spełnia te wymagania.
2.Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest
przeprowadzany:
a. w terminie głównym:
-w kwietniu –w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w
których nauka kończy się w semestrze wiosennym
-w styczniu–w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze
jesiennym
b. w terminie dodatkowym:
-w czerwcu–w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w
których nauka kończy się w semestrze wiosennym
-w kwietniu–w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze
jesiennym.
3.Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
A .z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
B .przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym(również z przyczyn losowych
lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń,
któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu
lub przedmiotów.
4.Struktury egzaminu:
-Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
-Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski
b. matematykę
c. język obcy nowożytny.
-Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
A. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa
120 minut - 21.04.2020r. godzina 9:00
B. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100
minut - 22.04.2020r. godzina 9:00
C. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego,
który trwa 90 minut -23.04.2020r.godzina 9:00

Uczniowie , którzy mają dostosowane formy i warunki egzaminu korzystają z
przedłużenia czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego, oznacza to, że
pracę z arkuszem można przedłużyć:
a.z języka polskiego –nie więcej niż o 60 minut
b.z matematyki –nie więcej niż o 50 minut
c.z języka obcego nowożytnego –nie więcej niż o 45 minut
Czas pracy z arkuszem dostosowanym do rodzaju niepełnosprawności
wydrukowany na stronie tytułowej arkusza uwzględnia przedłużenie, o którym
mowa powyżej.
Uczeń ma obowiązek zgłosić się na egzamin najpóźniej na 30 minut przed
egzaminem
1.Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się
czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia
odpowiedzi na kartę odpowiedzi(5 minut).
2.Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących
języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
ukraińskiego i włoskiego.
3.Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz
przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w
ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4.Uczeń używa długopisu z czarnym wkładem .
5.Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
5.1.Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom
zespołu nadzorującego oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali
egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich
urządzeń w tej sali.
5.2.Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali
egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o
przyborach
a. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu -długopis(lub
pióro)z czarnym tuszem/atramentem(niedozwolone jest korzystanie z długopisów
zmazywalnych/ścieralnych)
b. Dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki –linijkę.
Istnieje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń
telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
oraz
przyborów i materiałów takich jak kalkulator oraz słowniki.
c. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda
może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń
przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
5.3.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.
5.4.O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików,
przy których będą pracować.
5.5.Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów
stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub
formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np.
zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu)
5.6.Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował, a
członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie
zdających w danej sali egzaminacyjnej.
5.7.Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających
przenosi je do sali egzaminacyjnej
5.8.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.
5.9.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.
5.10.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.
5.11.Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu
ósmoklasisty 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.
5.12.W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą
przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby

wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub
specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.
5.13. W czasie trwania egzaminu uczeń nie może zakłócać przebiegu egzaminu ani
kontaktować się w żaden sposób z innymi zdającymi.
5.14.Uczeń po otrzymaniu arkusza przystępuje do kodowania arkusza
egzaminacyjnego( z wyjątkiem uczniów z dostosowaniem form i warunków
egzaminu) oraz sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego.
5.15.Członek komisji nadzorującej egzamin wyda pozwolenie na rozpoczęcie pracy
z arkuszem, po wcześniejszym poinstruowaniu uczniów o przebiegu egzaminu.
5.16.Członkowie komisji egzaminacyjnej podadzą również informacje o
zachowaniu się uczniów w razie konieczności skorzystania z toalety oraz zasad
oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu egzaminu (uczeń sygnalizuje
przez podniesienie ręki) oraz że na 10 minut przed zakończeniem czasu
przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o
przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
5.17. Członek komisji egzaminacyjnej poinformuje uczniów, że należy przeczytać
instrukcję na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego przed rozpoczęciem
rozwiązywania zadań oraz o sposobie zaznaczania odpowiedzi na karcie
odpowiedzi i o dodatkowym czasie( 5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie
poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi z wyjątkiem uczniów,
którzy mają dostosowanie form i warunków egzaminu ( ci uczniowie nie przenoszą
odpowiedzi na kartę odpowiedzi, tylko zaznaczają je w arkuszu egzaminacyjnym)
5.18.Członkowie komisji egzaminacyjnej przekażą sposób pracy z arkuszem
egzaminacyjnym z matematyki –tj. konieczność wyrwania ze środka arkusza 8
stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych; konieczność zapisania
rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych( z
wyjątkiem uczniów, którzy mają dostosowanie warunków egzaminu)
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. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w
kwietniu 2019 r.

