
INFORMACJA DLA UCZNIA 

 i RODZICÓW UCZNIA 

PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 
 

Zalecenia epidemiologiczne 
 

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. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.  Zdający 

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. 

 

 

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. 

2. 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). 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 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:  

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego  pytanie 

b)  wychodzi do toalety 

c)  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

4. 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 / stanowisku egzaminacyjnym (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). 

5. 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. Rodzic był zobowiązany przekazać taką informacje 

do 29 maja. 

6. Zdający powinni przestrzegać higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust 

zgięciem łokcia) oraz powstrzymać się od dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, 

nosa i oczu. 

7. Zakazuje się tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami 

po egzaminie można podzielić się z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów, telefonicznie. 

 

I. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

 
Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.   

Termin główny egzaminu ósmoklasisty: 

- egzamin z języka polskiego – 16 czerwca 2020 r.  

- egzamin z matematyki – 17 czerwca 2020 r. 

- egzamin z języka obcego nowożytnego 18 czerwca 2020 r. 

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym zostanie przeprowadzony w lipcu. 

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.  



Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której 

jest uczniem lub słuchaczem. 

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu z każdego przedmiotu tj. 

j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. 

 

II. Struktura  egzaminu 
 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty:  

a.  język polski – egzamin trwa 120 minut (180 minut w przypadku uczniów, dla których 

czas trwania egzaminu może być wydłużony) 

b.  matematykę – egzamin trwa 100 minut (150 minut w przypadku uczniów, dla których 

czas trwania egzaminu może być wydłużony) 

c.  język obcy nowożytny – egzamin trwa 90 minut (135 minut w przypadku uczniów, 

dla których czas trwania egzaminu może być wydłużony) 

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. 

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) oraz czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne. 

 

III. Zasady przeprowadzania  oraz przebieg egzaminu 

ósmoklasisty 
 

1. Zdający przychodzą na egzamin o wyznaczonej przez dyrektora godzinie. 

Klasa VIII      godz.840 

2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

3. Zakazuje się wnoszenia do sali egzaminacyjnej słowników, kalkulatorów i urządzeń 

telekomunikacyjnych bądź korzystania z nich w tej sali. 

4. Zdający mają obowiązek przynieść na każdą część egzaminu długopis z tuszem 

w kolorze czarnym (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych 

/ścieralnych), w przypadku egzaminu z matematyki dodatkowo - linijkę. Zdający nie 

mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

5. Uczniowie  powinni  mieć  przy  sobie  dokument  stwierdzający  tożsamość  (np.  

legitymację  szkolną lub inny dokument ze zdjęciem) i okazać go w razie potrzeby. 

W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być 

potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. Zdający 

może zostać poproszony o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego 

tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 



6. Zdający może przynieść również małą butelkę wody. Podczas  pracy  z  arkuszem  

egzaminacyjnym  butelka  powinna  stać  na podłodze przy nodze stolika, 

aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych. 

7. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający 

wchodzą do sali  egzaminacyjnej  pojedynczo;  przewodniczący  zespołu  

nadzorującego  lub  członek  zespołu nadzorującego losuje w ich obecności 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). 

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

wylosowany. Po zajęciu miejsca może zdjąć maseczkę. 

9. Nie wcześniej niż o godzinie 9.00 członkowie zespołu nadzorującego rozdają 

uczniom arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE.  Naklejki  

mogą  również  zostać  przekazane  zdającym  przy  losowaniu  miejsc. Uczniowie 

sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, 

ewentualne błędy zgłaszają przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

10. Na  stronie  tytułowej  arkuszy  egzaminacyjnych  wydrukowana  będzie  data 

przeprowadzania  egzaminu,  w  jakiej  egzamin  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  

miał  się  planowo odbyć w kwietniu 2020 r., tj.  

a) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 21 kwietnia 2020 r.  

                                                                      – egzamin odbędzie się 16 czerwca 2020 r.  

b) egzamin  ósmoklasisty  z  matematyki:  22  kwietnia  2020  r.  

                                                                     - egzamin  odbędzie  się  17  czerwca 2020 r.  

c) egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 23 kwietnia 2020 r. 

                                                                      – egzamin odbędzie się 18 czerwca 2020 r. 

11. Zdający zapoznają  się  z  instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza 

egzaminacyjnego i sprawdzają kompletność arkusza. 

a) arkusz z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego składa się z  

- zeszytu zadań,  

- karty odpowiedzi - jest to karta dołączona na perforacji do ostatniej strony zeszytu 

zadań egzaminacyjnych 

b) arkusz z matematyki składa się z  

- zeszytu zadań,  

- karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych - osiem  środkowych  stron  w arkuszu, 

na których zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w tym arkuszu  

egzaminacyjnym, 

-  karty odpowiedzi - jest to karta dołączona na perforacji do ostatniej strony karty 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych 

Ewentualne braki zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego, otrzyma on 

nowy arkusz egzaminacyjny. Wymianę  arkusza  egzaminacyjnego  uczeń  potwierdza  

podpisem  w protokole. 



12. W przypadku egzaminu z matematyki na polecenie przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego uczniowie wyrywają z arkusza kartę rozwiązań zadań (4 środkowe 

strony razem z dołączoną do nich na perforacji kartą odpowiedzi).  

13. Zdający kodują arkusz egzaminacyjny. W wyznaczonych  miejscach zamieszczają 

swój kod i numer PESEL oraz naklejki; 

        - na stronie tytułowej zeszytu zadań, 

        - na karcie odpowiedzi, 

        - w przypadku arkusza z matematyki na karcie rozwiązań zadań. 

Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność zamieszczenia danych oraz 

naklejek. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach  

i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane 

z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego. Wykonując  

czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte 

usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. Zdający ma obowiązek zakryć usta i nos, kiedy 

podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego. 

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

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

widocznym  dla  wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy 

z danym arkuszem egzaminacyjnym. Zdający mogą rozpocząć pracę z arkuszem. 

15. 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. 

16. 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). 

17. W  trakcie  egzaminu  ósmoklasisty  nauczyciele  nie  udzielają wyjaśnień dotyczących 

zadań egzaminacyjnych oraz ich nie komentują. 

18. Zdający są zobowiązani do zachowania ciszy i samodzielnego rozwiązywania zadań 

w czasie egzaminu. 

19. 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.  

20. W przypadku złego samopoczucie lub konieczności wyjścia z sali (np. potrzeby 

skorzystania z toalety) zdający sygnalizuje to przez podniesienie ręki. Po  uzyskaniu  

zezwolenia  przewodniczącego  zespołu  nadzorującego  na  wyjście zdający pozostawia 

zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Wychodząc z sali egzaminacyjnej 

oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos. 



21. W przypadku złego samopoczucia ucznia i objawów sugerujących zakażenie korona 

wirusem stosowana jest procedura bezpieczeństwa obowiązująca w szkole. 

22. 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. Zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie  ręki,  zamyka  arkusz  

i  odkłada  go  na  brzeg  stolika.  Przewodniczący  zespołu nadzorującego  lub  członek  

zespołu  nadzorującego  w  obecności  ucznia  sprawdza  kompletność materiałów,  

przestrzegając  zasad bezpieczeństwa osobistego (obowiązek zakrycia ust i nosa).  

Dodatkowo sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 

W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy 

uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności oraz 

uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Po otrzymaniu pozwolenia 

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

23. W ciągu ostatnich 15  minut  przed  zakończeniem  egzaminu  (nawet  jeżeli  zdający  

skończył  pracę  z  arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 

egzaminacyjnej. 

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 korzystających z arkuszy w formie dostosowanej oraz uczniów 

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

25. Przewodniczący  zespołu  nadzorującego  po  upływie  czasu  przeznaczonego  na  

pracę  z  arkuszem egzaminacyjnym informuje zdających o zakończeniu pracy i 

wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia 

przez uczniów odpowiedzi  na  kartę  odpowiedzi  (dotyczy  zdających,  którzy  mają  

obowiązek  zaznaczenia odpowiedzi na karcie). Członkowie zespołu nadzorującego 

kontrolują czynności wykonywane przez uczniów. Po upływie dodatkowego czasu poleca 

zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.  

26. Po  zakończeniu  egzaminu  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  osoby  wchodzące  

w skład  zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty 

zadań egzaminacyjnych oraz karty  odpowiedzi,  a  w  przypadku  egzaminu  

z matematyki  –  również  karty  rozwiązań  zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają 

kompletność materiałów. Wykonując czynności, o których mowa powyżej, członkowie 

zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. 

Uczniowie  podczas  tych  czynności  mają  zakryte  usta  i  nos.  Następnie 

przewodniczący  zezwala zdającym,  z  wyjątkiem  ucznia,  który  ma  być  obecny  

podczas  pakowania  materiałów egzaminacyjnych  (obserwuje  proces  pakowania  

materiałów  w  bezpiecznej  odległości),  na opuszczenie sali.   

 

Wyniki  egzaminu i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu  

zdający otrzymają 31 lipca 2020 r. 

 

 



 

 

 

 

IV. Procedury przerwania, unieważnienia uczniowi egzaminu 

oraz wglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej opracowane 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

 
  1. Przerywanie  i  unieważnienie  uczniowi  egzaminu  ósmoklasisty  z  danego  

przedmiotu następuje w przypadku: 

a.  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia  

b.  wniesienia  lub  korzystania  przez  ucznia  w  sali  egzaminacyjnej  z  urządzenia  

telekomunikacyjnego  albo  materiałów  lub  przyborów  pomocniczych  niewymienionych 

w komunikacie o przyborach  

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.  

 

  2. Unieważnienie uczniowi egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora  Okręgowej  

Komisji   Egzaminacyjnej  albo  dyrektora  Centralnej  Komisji Egzaminacyjnej 

następuje w przypadku: 

a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora 

niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy 

egzaminacyjnej ucznia jednakowych  sformułowań  wskazujących  na  udostępnienie  

rozwiązań  innemu  uczniowi  lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia 

b. zgłoszenia  przez  zdającego  lub  jego  rodziców  uzasadnionych  zastrzeżeń  związanych z 

naruszeniem  przepisów  dotyczących  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty,  jeżeli  to 

naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu  

c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących 

przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty,  jeżeli  to  naruszenie  mogło  wpłynąć  na  wynik  

tego  egzaminu  

d.  niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu 

zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej. 

 

3.  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.  

    

Wniosek  o  wgląd  do  pracy  egzaminacyjnej  składa  się  do  dyrektora  właściwej  

okręgowej  komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną 



osobę lub osobę występującą w  imieniu  zdającego  albo  przesłany  do  OKE  drogą  

elektroniczną,  faksem  lub  pocztą  tradycyjną. We wniosku o wgląd do pracy 

egzaminacyjnej należy wskazać:  

a.  imię i nazwisko zdającego  

b.  PESEL zdającego  

c.  dane  teleadresowe  osoby  dokonującej  wglądu,  w  tym  adres  pocztowy  oraz  –  jeżeli  

to  tylko możliwe  –  adres  e-mail  oraz/lub  numer  telefonu  komórkowego  lub  inny  

sposób  kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym 

terminie wglądu  

d.  przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.  

Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) 

informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty. tj. od 31 lipca 2020 r., zgodnie z kolejnością 

wpływu.  

 

   

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. 

Materiały  bieżące dotyczące egzaminów udostępnione są na stronie internetowej OKE 

Kraków 
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