
Egzamin ósmoklasisty 

16-18 czerwca 2020 r. 

 

Informacja dla rodziców i uczniów  
na temat 

nowych wytycznych do organizacji i przeprowadzenia 
egzaminu ósmoklasisty, dostosowanych do sytuacji 

zagrożenia koronawirusem 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 



Materiał został opracowany w oparciu o: 
Rozporządzenie MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. 2020 r. poz. 891)  
oraz Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   

z dnia 20 maja 2020 r.  



Nowy termin egzaminu ósmoklasisty: 

 Termin główny: 

 z języka polskiego,  

                          16 czerwca 2020 r. /wtorek/  godz. 9.00,  

  czas pracy - 120 minut, wydłużony czas 180 min 

 z matematyki, 

                             17 czerwca 2020r. /środa/ godz. 9.00,  
  czas pracy - 100 minut, wydłużony czas 150 min 

 z języka angielskiego,  

                             18 czerwca 2020r. /czwartek/ godz. 9.00  
     czas pracy - 90 minut, wydłużony czas 135 min 

 



Nowy termin egzaminu ósmoklasisty: 

 Termin dodatkowy: 

 (dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w terminie głównym) 

  

– z języka polskiego - 7 lipca 2020 r. /wtorek/  godz. 9.00,  

 

– z matematyki  -  8 lipca 2020r. /środa/ godz. 9.00,  

 

- z języka angielskiego  -  9 lipca 2020r. /czwartek/  godz. 9.00  

      

  



Wyniki egzaminu: 

 Przekazanie wyników do szkoły – do 31 lipca 2020 r. 

 Przekazanie zaświadczeń o wynikach do szkoły – do 31 lipca 2020 r. 

 Wydawanie zaświadczeń  uczniom – 31 lipca 2020 r. 

 

Wyniki egzaminu w procentach 
ustala dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace 
egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi  

(w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych) 

Wyniki egzaminu na skali centylowej 
opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna  

na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów Okręgowych Komisji 
Egzaminacyjnych 



Nowe wytyczne 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 

2. 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. 

 

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, 

telefonów komórkowych, maskotek. 

 



Nowe wytyczne 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych 

i własnej linijki.  

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

      6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą, która stoi przy stoliku zdającego. 

 

      7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłku,  

          np. po egzaminie, jak to było w zwyczaju.   

 



Nowe wytyczne 
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 lub 

przyłbicą. 

 

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). 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 ma obowiązek zakryć usta i nos, kiedy: 
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 
2) wychodzi do toalety 

  



Nowe wytyczne 

 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy 
i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu 
niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej 
powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, 
siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

  

5.  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). 

  

6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 
nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, 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. 

 



Nowe wytyczne 

7. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, 

wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym 

3) 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 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie. 

8. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W związku z tym planujemy  

oddzielne wejścia do szkoły i na salę egzaminacyjną (wykorzystane zostaną wyjścia 

ewakuacyjne) oraz różne godziny wejścia do szkoły i na salę egzaminacyjną. Przy czym 

egzamin dla wszystkich uczniów rozpocznie się o tej samej godzinie. 

  



Nowe wytyczne 

9. 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. 

Uwaga: 

W naszej szkole nie praktykujemy wcześniejszych wyjść uczniów,  

ponieważ zakłóca to pracę innym uczniom.  

Proszę zwrócić uwagę, aby uczniowie pracowali do końca z arkuszem 

egzaminacyjnym! 



Przypomnienie ogólnych zasad 
obowiązujących na egzaminie: 

Poniższe zasady obowiązywały i nadal obowiązują. 



 





Zasady obowiązujące na egzaminie 

Uczeń nie może spóźnić się na egzamin – jeżeli uczniowie zaczną 
pracę z arkuszem, uczeń nie zostanie wpuszczony do sali.  

Gdy trwają czynności organizacyjne, PZN zdecyduje, czy uczeń może 
wejść, czy też nie, bo zakłóci przebieg egzaminu innym uczniom; 

 uczeń powinien mieć ważną legitymację szkolną; 
 przy wejściu do sali, komisja egzaminacyjna odnotowuje obecność 

ucznia,  
 członek komisji w obecności ucznia losuje numer stolika, przy 

którym będzie pracował uczeń z arkuszem (nowość!); 
– nie można zmieniać miejsca czy przestawiać numerków na 

stolikach. Uczeń otrzymuje również kartkę ze swoim imieniem i 
nazwiskiem, PESELEM i kodem oraz naklejki, które przykleja w 

wyznaczone miejsca na arkuszach egzaminacyjnych. Należy też 
sprawdzić, czy PESEL  i kod ucznia zgadzają się  

z wydrukiem na kartce. Wszelkie rozbieżności należy zgłosić 
członkom komisji. 

 









 Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować  
do dyrektora szkoły przez e-dziennik  
lub na pocztę dyrektor@jedynka.futurehost.pl 

 

                                                                 Marzena Morylowska 

mailto:dyrektor@jedynka.futurehost.pl

