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    Informacja dyrektora Szkoły 

 

1. W dniach przeprowadzania egzaminu ósmoklasistów uczniów obowiązuje strój 

galowy. 

 

2. Uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty powinni stawić się w Szkole 

o godzinie wyznaczonej przez dyrektora szkoły dla danej grupy. Patrz - 

informacja na str. 10. 

 

3. Po przybyciu do Szkoły ósmoklasiści mają obowiązek zdeponować wyłączone 

telefony oraz inne urządzenia telekomunikacyjne (jeżeli je posiadają) 

u wychowawców klas.  

 

    Zakres egzaminu 

 

1. Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części i obejmuje następujące przedmioty:  

a. język polski 

b. matematykę;  

c. język obcy nowożytny. 

 

2. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia. 

 

3. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie 

na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej 

kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. 

 

   Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 

  

    Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 

  

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 
 

 

1. 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;  
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b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych).  

 

2. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, 

któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu 

lub przedmiotów.  

 

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, 

której jest uczniem. 

 

4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 

w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia do 16 lipca 

2020r. 
 

    Czas trwania poszczególnych egzaminów (w nawiasie – maksymalny czas pracy 

              uczniów, którym przedłużono czas trwania egzaminu): 

 

1. z  zakresu języka polskiego  – 120 minut (180 minut) 

2. z  zakresu matematyki  – 100 minut (150 minut) 

3. z języka obcego nowożytnego – 90 minut (135 minut) 

 

    Arkusze egzaminacyjne 

 

1. Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka polskiego i języka 

obcego nowożytnego składa się z zeszytu zadań i karty odpowiedzi. 
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2. Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z zakresy matematyki składa się z 

zeszytu zadań, karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych i karty odpowiedzi. 

 

 

3. W pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki należy wyrwać ze środka arkusza 

8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych i tam zapisać 

rozwiązania zadań otwartych. Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych jest 

dołączona  wyłącznie do arkusza „standardowego” (OMAP-100). 

 

4. W przypadku wszystkich części egzaminu karta odpowiedzi oznacza kartę dołączoną 

do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych albo do karty rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych, na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych 

zawartych w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych 

w każdym zadaniu otwartym. Zdający nie może oddzielać jej od zeszytu zadań 

bądź karty rozwiązań. 

 

     Przebieg egzaminu 

 

1. Listy zdających w poszczególnych salach umieszczone zostaną na drzwiach w dniu 

16.06.2020 r. 
 

2. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, a jeden z członków zespołu 

nadzorującego losuje numery stolików, przy których będą pracować. 

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). W takich 

przypadkach miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu 

nadzorującego.  
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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. 

 

4. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego 

wylosowany.  

 

5. 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). 

 

6. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.  

 

7. Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione 

w komunikacie o przyborach, tj.  

a. w przypadku każdej części egzaminu ósmoklasisty – pióro lub długopis 

z czarnym tuszem/atramentem, 
b. dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.  

 

8. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. 

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

 

9. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody 

niegazowanej. Szkoła nie zapewnia wody do picia dla zdających. Podczas pracy 

z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, 

aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.  

 

10. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty 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.  

 

11. 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.  

 

12. 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.  
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13. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty 

ze 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.  

 

14. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego 

informuje ich o:  

a. zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty;  

b. dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi 

po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, 

którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi);  

c. zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

 

15. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających 

o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań 

z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie 

poleca zdającym odpowiednio:  

a. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny 

zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi,  

b. sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno 

ponumerowane strony,  

c. sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez 

OKE; 

 

16. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych 

miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zaszytu zadań 

egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi) uczeń zamieszcza kod ucznia i numer 

PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną 

w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego. Uczeń nie podpisuje arkusza 

egzaminacyjnego.  
 

17. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności 

związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.  

 

18. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, 

przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym 

miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. 

 

19. Bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu z języka 

obcego nowożytnego 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. 

 

20. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem (nie później niż 15 minut 

przed końcem egzaminu), zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie 

ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu 
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nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza 

kompletność materiałów.  

 

21. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 minut przed 

zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, przed odebraniem jego 

arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń 

zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz zapisał rozwiązania zadań otwartych 

na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych. W przypadku braku zaznaczeń poleca 

zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się).  

 

22. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy 

pozostałym piszącym.  

 

23. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy 

ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy 

pozostałym zdającym.  

 

24. 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 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz korzystających 

z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności. 

 

25. 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 członkom zespołu nadzorującego kontrolę 

czynności wykonywanych przez uczniów, poleca po upływie dodatkowego czasu 

zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. 

 

26. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania 

zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub 

własne rozwiązania zadań. 

 

27. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, 

wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo własnych materiałów lub przyborów pomocniczych 

niewymienionych w komunikacie o przyborach, zakłócania przez ucznia 

prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, utrudniający 

pracę pozostałym uczniom, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa 

i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.  

 

28. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 

egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia, 

występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia  jednakowych sformułowań 

wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie 

z rozwiązań innego ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, 
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za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom, pisemną informację 

o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

lub przedmiotów. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi 

lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi.  

 

29. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, 

na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić 

egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Procedura postępowania w takich 

sytuacjach opisana została w rozdziale 7.2 Informacji dyrektora CKE o sposobie 

organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 

2019/2020 (www.cke.edu.pl – egzamin ósmoklasisty, harmonogram, komunikaty 

i informacje). 

 

30. Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń 

z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu 

egzaminu ósoklasisty. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma 

prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, 

jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) 

w terminie dodatkowym.  

 

31. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają 

prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły 

przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE. 

 

32. Jeżeli sytuacja opisana wyżej ma miejsce podczas egzaminu ósmoklasisty 

przeprowadzanego w terminie dodatkowym, decyzję co do sposobu postępowania 

podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

     Zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi 

 
Zasady zaznaczania odpowiedzi oraz pomyłek na karcie odpowiedzi wyjaśnia 

zamieszczona niżej grafika: 



                           Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku 

Informacja dla uczniów i rodziców o przebiegu egzaminu ósmoklasisty 2019/20 
 

8 
 

 
 

 

 

    Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej 

 

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową 

komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. Procedura wglądu do pracy egzaminacyjnej opisana została w rozdziale 

7.5 Informacji dyrektora CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020 (www.cke.edu.pl – egzamin 

ósmoklasisty, harmonogram, komunikaty i informacje). 

 

   Dodatkowe informacje 

 

1. Ogłoszenie wyników egzaminu i rozdanie zaświadczeń nastapi 31 lipca 2020 r. 

 

2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu (z przyczyn nieusprawiedliwionych), 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej. 

 

3. Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej 

egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku 

szkolnego 2018/2019, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu 

próbnego. 
 

4. Sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty opisują: rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512), 

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 
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1481), Informacja dyrektora CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020. 
 

 

 Informacje dodatkowe dotyczące organizacji i przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty z zachowaniem obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa 
 

 

1. Na egzaminy nie mogą przychodzić uczniowie chorzy z objawami sugerującymi chorobę 

zakaźną, a także uczniowie przebywający na kwarantannie lub mieszkający z osobami, które 

przebywają na kwarantannie. 

 

2. Należy unikać gromadzenia się przed szkołą w większych grupach przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu egzaminu. 

 

3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachować 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) od każdej innej osoby oraz mieć zakryte usta i nos. 

 

4. Na egzamin należy przyjść z własną maseczką (lub przyłbicą, jeżeli są przeciwwskazania 

zdrowotne do noszenia maseczki). 

 

5. Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy - np. smarfonu, maskotek, 

książek.  

 

6. Jeżeli wchodzący do szkoły uczeń będzie miał przy sobie telefon, musi oddać go przy 

drzwiach wejściowych do przechowania wychowawcy lub innemu nauczycielowi 

wpuszczającemu uczniów. 

 

7. Uczeń powinien poinformować zespół nadzorujący o problemach zdrowotnych nie 

stanowiących zagrożenia dla innych, ale mogących wzbudzać niepokój, takich jak np. katar 

czy kaszel typu alergicznego. 

 

8. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej uczeń zostanie odizolowany od pozostałych 

uczniów i innych osób przebywających w szkole. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

niezwłocznie powiadami rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu 

pilnego odebrania go ze szkoły oraz poinformuje właściwą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie 

ratunkowe.  

9. Na terenie szkoły przygotowane zostanie pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

10. Egzamin przeprowadzany będzie w następujących salach: 
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16.06.2020 r. - egzamin z języka polskiego 

 

Nazwa sali Piszący (liczba 

uczniów) 

Wejście do szkoły Godzina 

wpuszczania 

uczniów do 

szkoły 

Pracownia chemiczna Grupa języka 

niemieckiego 

Drzwi ewakuacyjne  

od strony hali sportowej. 

8.35 

Pracownia P1 Arkusz dostosowany  Drzwi ewakuacyjne  

od strony hali sportowej. 

8.40 

Pracownia M1 Dostosowana forma 

egzaminu z języka 

polskiego  

Drzwi ewakuacyjne  

od strony hali sportowej. 

8.40 

Sala gimnastyczna  Pozostali uczniowie  

z klas 8abc  

8a - wejście główne  

do prawego skrzydła  

(od strony poczty) 

8.25 

8b - wejście prawe  

z łącznika  (główne 

wejście do dawnego 

gimnazjum) 

8.30 

8c - wejście lewe  

z łącznika   

8.20 

 

17.06.2020 r. - egzamin z matematyki 

18.06.2020 r. - egzamin z języka obcego nowożytnego 

 

 

Nazwa sali Piszący (liczba 

uczniów) 

Wejście do szkoły Godzina 

wpuszczania 

uczniów do 

szkoły 

Pracownia chemiczna Grupa języka 

niemieckiego 

Drzwi ewakuacyjne  

od strony hali 

sportowej. 

8.35 

Pracownia P1 Arkusz dostosowany Drzwi ewakuacyjne  

od strony hali 

sportowej. 

8.40 

Sala gimnastyczna Pozostali uczniowie  

z klas 8abc 

8a - wejście główne  

do prawego skrzydła 

(od strony poczty) 

8.25 

8b - wejście prawe  

z łącznika  (główne 

wejście do dawnego 

gimnazjum) 

8.30 

8c - wejście lewe  

z łącznika   

8.20 
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11. Po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce udostępnionym przez 

szkołę płynem dezynfekcyjnym. 

 

12. Dla zdających przygotowane zostaną miejsca, w których będą mogli zostawić rzeczy 

osobiste – plecak, torbę, kurtkę, buty na zmianę.  

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

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma 

obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby przekazać lub odebrać zestaw egzaminacyjny 

lub odpowiedzieć na zadane  pytanie,  

2) wychodzi do toalety, 

3) opuszcza salę po zakończonym egzaminie. 

 

14. Przed rozpoczęciem egzaminu uczniom przypomniane zostaną obowiązujące zasady 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  

1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi, 

2) 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,  

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. 

 

15. Jeżeli uczeń poczuje się źle, powinien o tym fakcie poinformować natychmiast zespół 

nadzorujący (dać znak przez podniesienie ręki). 

 

16. Uczniowie mogą używać do pisania i rysowania wyłącznie własnych przyborów: 

długopisu z czarnym tuszem/atramentem, linijki - w przypadku egzaminu z matematyki. Nie 

należy pożyczać ich od innych uczniów. 

 

17. Żaden zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej 

godziny. 

 

18. 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. 

 

19. W ciągu ostatnich 15 minut, nawet jeśli zdający zakończył pracę, nie może opuścić na 

stałe sali egzaminacyjnej. 
 

 

Łąck, 02.06.2020 r. 

 


