
UCZEŃ NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 
 
 
 

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY: 

1. Harmonogram egzaminów: 

Termin główny: 

 

Data Przedmiot Czas Przedłużenie 

16.06.2020r. 
(wtorek) 

Język polski 120 minut 

 
nie więcej niż 180 
minut  
 

17.06.2020r. 
(środa) 

Matematyka 100 minut 

 
nie więcej niż 150 
minut  
 

18.06.2020r. 
(czwartek) 

Język obcy 
nowożytny 

90 minut 

 
nie więcej niż 135 
minut  
 

 

Termin dodatkowy:  

 

Data Przedmiot Czas Przedłużenie 

07.07.2020r. 

(wtorek) 
Język polski 120 minut 

 
nie więcej niż 180 
minut  
 

08.07.2020r. 

(środa) 
Matematyka 100 minut 

 
nie więcej niż 150 
minut  
 

09.07.2020r. 

(czwartek) 

Język obcy 

nowożytny 
90 minut 

 
nie więcej niż 135 
minut  
 

 

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.  

 

2. W czerwcu 2020 r. 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.  

 

3. Zasady przeprowadzania egzaminu: 

▪ O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej 

pojedynczo. 

▪ Uczeń losuje numer stolika, przy którym będzie pracował. 

▪ Zdający powinien 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.  

▪ Przed rozpoczęciem egzaminu należy pamiętać o kluczowych zasadach 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa:  

a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca 

w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali 

egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu 

nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną  

b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi  

▪ Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, 

w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie 

tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, 

a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia 

i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz 

naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń 

nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.  

▪ Należy sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego. 

▪ Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od 

nauczyciela. 

▪ 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).  

▪ Uczeń korzystający z arkuszy w formie dostosowanej do 

niepełnosprawności oraz uczeń ze specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się nie ma obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi. 

▪ 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 

▪ 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. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą 

egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos. 

▪ Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na 

pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz 

instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych 

w Wytycznych. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie 

udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych 

ani ich nie komentuje. 

▪ 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. 

▪ Uczeń zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi, a na koniec 

egzaminu ma dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie 

poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;  

instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi 

i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona 

w arkuszu egzaminacyjnym  

 

▪ Arkusze z poszczególnych przedmiotów: 

 

 
▪ Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – uczeń 

wyrwa ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych, koniecznie zapisuje rozwiązania zadań otwartych 

w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych  



 
 

▪ Uczeń musi pamiętać o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej 

urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej 

sali  

▪ Uczeń posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede 

wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, 

a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę 

▪ Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz 

słowników  

▪ Uczeń musi pamiętać o konieczności samodzielnego rozwiązywania 

zadań w czasie egzaminu  

 

▪ Uczeń ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej.  

 

4. 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.  

 

5. 15 czerwca każdy uczeń na spotkaniu z Dyrekcją Szkoły zostanie zapoznany 

z rozkładem sal podczas egzaminu. O szczegółach spotkania uczniowie oraz 

rodzice zostaną poinformowani 10 czerwca.  

 

 

6. Wyniki egzaminu uczeń pozna i zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu otrzyma 31 lipca 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 



W TRAKCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY UCZEŃ MUSI:  

1. Pamiętać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: (WYTYCZNE 
ZAMIESZCZONE NA NASTĘPNEJ STRONIE)  
  

2. Pamiętać o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

3. Powinien posiadać niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim 

długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu 

ósmoklasisty z matematyki – również linijkę;  

uczeń podczas egzaminu nie może pożyczać przyborów od innych uczniów.  

4. Pamiętać, aby butelkę z wodą stawiać na podłodze, przy nodze stolika, aby 

przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych 

5. Pamiętać, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają 

wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych 

6. W trakcie egzaminu, na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego 

na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni uczniom 

o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi  

7. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń będzie miał dodatkowe 5 minut na 

sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

8. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, 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 określonych w Wytycznych. 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. 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).  

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. 

10. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie 

zakłócając pracy pozostałym piszącym.  

11. Jeżeli w trakcie egzaminu ósmoklasisty wystąpi konieczność unieważnienia 

egzaminu z danego przedmiotu, procedurę należy przeprowadzić w sposób 

możliwie dyskretny, nieprowadzący do piętnowania zachowania ucznia. 

Informacja o unieważnieniu zostanie niezwłocznie przekazana rodzicom 

(prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym 

wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania. 

 

 

 

 



PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY:  

 
1. W przypadku unieważnienia egzaminu, szkoła jest zobowiązana udzielić 

zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach 
przeprowadzanej procedury.  

 
2. Zdającym należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej 

i ocenionej pracy egzaminacyjnej.  

 

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania 

w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty 

 

 

 
Sekcja 1.  

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów 

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

 

1.2. Zdający, 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. 

 
1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano 

dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do 

przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie 

egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),  

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 

obsługę szatni itp. 

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 

 

1.5.  [!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

 

1.6. [!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.  

 

1.7. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla 

zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których 



zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od 

innych zdających. 

 

1.8. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

 

1.9. [*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

 

 

 

 

 

 
Sekcja 2.  

Środki bezpieczeństwa osobistego 

 

2.1. [*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

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

 

2.2. [*]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). 

 

2.3. [*][!]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: 

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

2) wychodzi do toalety 

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

 

2.4. [*]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. 

 

2.5. [*]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. 

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów 

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

 

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna 

zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 

 

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu 

w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje 

zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3. 

 

 

 

 
Sekcja 4.  

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 
 

 

 

4.1. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających 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. 

 

4.2. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

[!] Należy poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą 

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań 

w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

 

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających 

niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 
 

4.3. [*] 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.  

 

 



 


