
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  
 

Wytyczne w sprawie organizowania egzaminu klasy ósmej 
 
 

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 wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, zegarków elektronicznych, maskotek,  

 

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

linijki,  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

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

butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok 

nogi stolika. 

 

7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

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). 

 

8. 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. 

 

9. Dla każdego zdającego jest zapewnione miejsce w szkole,  w którym będzie 

mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. NIE WOLNO 

WNOSIĆ NA SALĘ ŻADNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH !! 

 

10. Podczas egzaminu obowiązują następujące  zasady bezpieczeństwa : 

a) Zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 



b) 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 

c) niedotykanie 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 

d) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym egzaminie. 

 

11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

 

 

 

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 

W terminie głównym 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 

W terminie 
dodatkowym 

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 

 
W przypadku egzaminu ósmoklasisty 
przeprowadzanego w czerwcu i lipcu: 

Termin ogłaszania wyników egzaminu 
ósmoklasisty 

do 31 lipca 2020 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i 
zaświadczeń 

do 31 lipca 2020 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji 
zdającym 

do 31 lipca 2020 r. 

 

 

 


