
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
rok szkolny 2020/2021 

  

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

W związku z zbliżającym się terminem egzaminu ósmoklasisty proszę o zapoznanie się 

 z poniższymi informacjami.  Egzamin ósmoklasisty odbędzie się: 

 25.05.2021 (wtorek) - język polski - trwa 120 minut  (lub nie więcej niż 180 minut  

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

 26.05.2021 (środa) - matematyka - trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut  

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

 27.05.2020 (czwartek) - język angielski  - trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut  

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

Do egzaminu przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, obejmuje on wiadomości 

 i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych 

w klasach I – VIII.   

W załączniku umieszczone są dokumenty, zawierające informacje dotyczące organizacji  

i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

1.  Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty 

 w Szkole Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie w roku 

szkolnym 2020/2021.  

2. Szczegółowy harmonogram wejść i przydzielonych sal. 

 

Podstawowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
podczas egzaminu ósmoklasisty,  

zgodne z wytycznymi CKE, MEiN, GIS 

 

 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  

 zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi  

 przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)  



 zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po 
egzaminie. 

 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. 

 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. 

 Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione  
w komunikacie o przyborach, tj. z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z 
czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów 
zmazywalnych/ścieralnych). Dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – 
linijkę (przypominam zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych 
zdających). 

 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.   
 

 Dyrektor Szkoły 

                                                                                                                 Małgorzata Łabuń 

  


