
KLUCZOWE INFORMACJE O EGZAMINIE 

 – PRZYPOMNIENIE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

 

I. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

1. 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 angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00 

2. 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 angielski – 9 lipca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00 

3. 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).  

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

któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub 

przedmiotów. 

 

II. Struktura egzaminu 

 

1. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów: 

a) w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut 

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

b) w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut  

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

c) w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 

135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony). 

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). 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu 

zdający spełnia te wymagania.  

3. 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. 

4. 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. 



III. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

 

1. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery 

stolików, przy których będą pracować. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, 

którego numer został dla niego wylosowany. 

2. Przed przystąpieniem do rozwiazywania zadań zdający zapoznają się z instrukcja 

znajdującą się na 1. i 2. stronie arkusza egzaminacyjnego.  

3. Na polecenie nauczyciela zdający: 

a) w arkuszu z języka polskiego i języka angielskiego  sprawdzają: 

- kompletność arkusza, czyli czy zawiera: zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę 

odpowiedzi, 

- czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane 

strony, 

- poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE; 

b) w arkuszu z matematyki sprawdzają: 

 - kompletność arkusza, czyli czy zawiera: zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę 

odpowiedzi, 

- zdający wyrywają kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą 

odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty 

odpowiedzi od karty rozwiązań zadań), 

- czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane 

strony, 

- poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE; 

4. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującemu braki w arkuszu 

egzaminacyjnym. 

5. 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 – 

również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia  

i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 

6. Zdający rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela. 

7. 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. 

Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta 

i nos. 

8. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 

nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 

 

IV. Pozostałe informacje 

 

1. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym nauczyciel przypomni zdającym o konieczności przeniesieniu 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi 



2. Po zakończeniu pracy z arkuszem zdający będą mieć dodatkowe 5 minut na 

sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.  

5. Zdający pracuje z arkuszem egzaminacyjnym samodzielnie! 

6. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

telekomunikacyjnych, bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. Podczas egzaminu 

nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 

7. Zdający do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione  

w komunikacie o przyborach, tj. 

a) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro)  

z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów 

zmazywalnych/ścieralnych) 

b) dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. 

Obowiązuje zakaz pożyczania materiałów od innych zdających. 

8. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze 

stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

9. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację 

szkolną) i okazać go w razie potrzeby. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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 – 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi 

egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

13. Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin 

ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie 

głównym, z jednego z powyższych powodów , przystępuje ponownie do egzaminu  

z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie 

o harmonogramie. 

14. Uczeń lub jego rodzice mają możliwość wglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej 

wg. zasad określonych w pkt. 7.5 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020. 

 


