
Egzamin 

Ósmoklasisty 2020

Z WYTYCZNYMI SANITARNYMI



Harmonogram Egzaminów Ósmoklasisty 
2020

16 czerwca 2020, godz.9.00 - język polski - 120 minut

17 czerwca 2020,godz.9.00 – matematyka- 100 minut

18 czerwca 2020, godz.9.00 - język angielski – 90 minut



Terminy dodatkowe

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



Drogi Uczniu!

Na egzamin możesz przyjść wyłącznie jako osoba zdrowa, bez objawów 
wskazujących chorobę zakaźną.

Nie możesz przyjść na egzamin, jeżeli przebywasz w domu z osobą na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jesteś objęty 
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z Tobą na teren szkoły.



Drogi Uczniu!

Nie powinnieneś wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy
w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie korzystasz
z własnych przyborów piśmienniczych, linijki na matematyce.

• Na egzamin przynosisz własną butelkę z wodą

•Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.



Drogi Uczniu!

Co powinieneś mieć?

Legitymację szkolną

Dwa długopisy z czarnym wkładem

Na matematykę linijkę

Małą butelkę wody niegazowanej

Maseczkę

W razie niepogody okrycie wierzchnie, które przewiesisz na krześle

(przezroczystą koszulkę, w której umieścisz te rzeczy)



Wejście na teren szkoły

Przychodzisz o wyznaczonej godzinie nie wcześniej niż o 8.30 (grupa 1. i 3.) 8.40 (grupa 2. i 4.)

Dwie grupy (1.i3.) wchodzą wejściem głównym, dwie ewakuacyjnym (2. I 4.)

Podział na grupy jest zgodny z salami, do których jesteś przypisany

Przed wejściem do szkoły zachowujesz zasady dystansu społecznego 1.5 m odległości

Wchodzisz do budynku (w maseczce) po sygnale Nauczyciela

Dezynfekujesz ręce

Stopniowo, z zachowaniem dystansu kierujesz się do sali egzaminacyjnej



Przed salą egzaminacyjną

Masz zakryte usta i nos

Możesz być wylegitymowany, wówczas odsłaniasz twarz

Czekasz na losowanie przez Nauczyciela numeru stolika dla Ciebie

Zajmujesz miejsce w sali-okrycie wierzchnie wieszasz na krześle



W sali - czynności organizacyjne

Zajmujesz wylosowane miejsce

Butelkę z wodą stawiasz obok prawej nogi stolika

Okrycie wierzchnie wieszasz na swoim krześle



W sali – po otrzymaniu Arkusza

Sprawdzasz jego kompletność, w razie wątpliwości zgłaszasz 
to Nauczycielowi, podnosząc rękę

Kodujesz Arkusz oraz Kartę Odpowiedzi swoim numerem PESEL 
i numerem kodowym oraz naklejkami (otrzymasz je w szkole)

Masz zakryte usta i nos do zakończenia czynności 
organizacyjnych i przy każdym kontakcie z Nauczycielem



W sali – w czasie Egzaminu

 Po zakończeniu czynności organizacyjnych w czasie zapisanym na 

tablicy, po sygnale Nauczyciela, pracujesz z Arkuszem

 Nie porozumiewasz się z innymi zdającymi

 Jeśli źle się poczujesz lub pilnie będziesz musiał skorzystać z WC, 

sygnalizujesz to poprzez podniesienie ręki, wówczas podejdzie do 

Ciebie Nauczyciel i zdecyduje, co dalej



W sali – w czasie Egzaminu

Nie zapomnij o przenoszeniu odpowiedzi na Kartę Odpowiedzi

10 minut przed upływem czasu Nauczyciel przypomni jeszcze o 
tym

Pamiętaj, że masz jeszcze dodatkowe 5 minut na uzupełnienie 
Karty Odpowiedzi po zakończeniu pracy z Arkuszem



W sali - w czasie Egzaminu – opuszczanie 
sali i terenu szkoły

Nie wolno Ci wyjść wcześniej z sali egzaminacyjnej, niż po 60 minutach upływu czasu 
przeznaczonego na pisanie

Jeśli zostanie 15 minut do końca Egzaminu nie możesz wyjść, czekasz aż wszyscy skończą

Podczas oddawania Arkusza, zasłaniasz nos i usta, gdy podejdzie Nauczyciel

Salę opuszczasz po sygnale Nauczyciela z zakrytym nosem i ustami

Idziesz prosto do domu, nie możesz pozostawać na terenie szkoły, by porozmawiać z 
kolegami, wrażeniami podzielisz się w inny sposób



Pamiętaj!

O niedotykaniu ust i twarzy

Kichaniu i kasłaniu w zgięty 
łokieć

Jeśli taka jest Twoja decyzja, 
możesz mieć zakryte nos i usta 
także w czasie pracy z Arkuszem


