
Wewnątrzszkolna instrukcja 

organizowania i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach 

      I. Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty 

1. Uczniowie wchodzą do szkoły: 

Wejściem zachodnie (od strony szkoły akademickiej) 

a) 8a – numery w dzienniku 1 – 12 o godzinie 8.00 do 8.10 

b) 8a - numery w dzienniku 13 – 25 o godzinie 8.10 do 8.20 

c) uczniowie udają się do sali egzaminacyjnej klatką schodową zachodnią. 

Wejście główne: 

a) 8b – numery w dzienniku 1 – 12 o godzinie 8.00 do 8.10 

b) 8b - numery w dzienniku 13 – 25 o godzinie 8.10 do 8.20 

c) uczniowie udają się do sali egzaminacyjnej klatką schodową wschodnią. 

2. Przed wejściem do szkoły osoba wyznaczona mierzy uczniom temperaturę i zaznacza 

obecność na liście. Uczniowie są informowani, w której sali odbędzie się Egzamin,  

dezynfekują ręce, wchodzą na teren szkoły w maseczkach. 

3. Uczniowie pozostawiają wszystkie rzeczy w szafkach szkolnych (plecak, garderoba, telefon 

itd.).  powinni mieć kluczyk od swojej szafki.  

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek itp.) 

5. Uczniowie po wejściu na korytarze szkoły kierują się od razu do sali, w której zdają 

Egzamin (uczniowie cały czas mają na sobie maseczki, zdejmują je w trakcie pisania 

egzaminu). 

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

szkolną) i okazać go przed wejściem do szkoły i sali egzaminacyjnej.  

7. Uczniowie udają się do sali egzaminacyjnej bezpośrednio po wejściu na teren szkoły, aby 

uniknąć gromadzenia się przed salą. Uczniowie przed salą egzaminacyjną są 

odnotowywani na liście obecności, po czym przewodniczący zespołu nadzorującego losuje 

numer ławki. Uczeń zajmuje miejsce i w tym czasie może zdjąć maseczkę.  

8. O godzinie 8.30 wszyscy uczniowie są na swoich miejscach. 

9. Z toalety przed egzaminem uczniowie będą korzystać według harmonogramu – co 10 min 

jedna klasa – 8.30 – sala nr 1, 8.40 – sala nr 2, sala nr 3 – 8.50 – w pozostałych sal 

uczniowie wychodzą w godzinach od 8.30 do 8.50 - panie sprzątające pilnują, aby 

uczniowie do toalety wchodzili po 2 osoby i przed toaletą, aby była zachowana 

odpowiednia odległość między uczniami- wyznaczone osoby uniemożliwią kontakt z 

innymi.  

10. Po skończonym egzaminie uczniowie od razu po wyjściu z sali opuszczają teren szkoły, 

wychowawcy obu klas dopilnowują, aby przed szkołą uczniowie nie gromadzili się. 

Uczniowie wychodzą tym przejściem, którym weszli i wyznaczona osoba odnotowuje ten 

fakt na liście. 

11. 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. 

12. Szczegółowe wyniki Egzaminu zostaną  przekazane uczniom wraz z zaświadczeniami w 

dniu 31 lipca 2020 r. 

13. Terminy: 

            16 czerwca 2020r.  egzamin z języka polskiego - trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180  

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

            17 czerwca 2020r. egzamin z matematyki - trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut 

http://www.cke.gov.pl/
http://www.cke.gov.pl/


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

            18 czerwca 2020r.  egzamin z języka angielskiego - trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 

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

 

II. Przeprowadzenie Egzaminu Ósmoklasisty 

1. 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. 

2. Uczeń sprawdza kompletności arkusza egzaminacyjnego 

3. Uczeń rozpoczynania pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od zespołu nadzorującego. 

4. 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 

(pod warunkiem określonym w pkt 4.4.10.) zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny 

na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w 

danej sali (załącznik 8.). Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający 

zakrywa usta i nos. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że: 

a) na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym 

nauczyciel przypomina o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

b) po zakończeniu pracy z arkuszem zdającym przysługuje dodatkowe 5 minut na sprawdzenie 

poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę 

odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy 

mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie 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 

c)po zakończeniu pracy uczeń odkłada arkusz na prawy róg ławki i podnosi rękę informując, że 

skończył pisać, członek zespołu lub przewodniczący odbiera pracę, sprawdza PESEL, czy są 

przeniesione na kartę odpowiedzi zadania i kiwa głową, że uczeń może opuścić salę. Oznacza to 

również, że uczeń od razu opuszcza szkołę tym samym przejściem, którym wszedł do szkoły. 

d) podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki uczeń wyrywa ze środka arkusza 8 

stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych ze względu na konieczność zapisania 

rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych 

 
RYSUNEK 1A. Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 

schemat 



 
SEKCJA 2. Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty 

RYSUNEK 1B. Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w czerwcu – schemat 

  

 
 

e) możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 

 

 
 

 


