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Egzamin ósmoklasisty - rok szkolny 2019/2020 

Informacje dla Rodziców 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń 

musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, 

jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje: 

 określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych 

przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, 

nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego 

poziomu wykształcenia; 

 zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które 

wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako 

kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba 

wolnych miejsc w danej szkole. 

 
Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. 
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do 
egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 

Termin główny: 

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU 

21 kwietnia 2020 (wtorek), godzina 9.00 język polski 120 minut    

22 kwietnia 2020 (środa), godzina 9.00 matematyka 100 minut 

23 kwietnia 2020 (czwartek), godzina 9.00 
język obcy 

 
90 minut 

 

 
Termin dodatkowy: 

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU 

1 czerwca 2020 (poniedziałek), godzina 9:00 język polski 120 minut    

2 czerwca 2020 (wtorek), godzina  9:00 matematyka 100 minut 

3 czerwca 2020 (środa), godzina  9:00 
język obcy 

 
90 minut 

 

 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony  

w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania 

egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu 

przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 

 
Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 



Szkoła  Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu 

Rok szkolny 2019/2020 

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu 

 W czasie egzaminu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku.  

 Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej 

samodzielność pracy.  

 Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej zgodnie z przygotowaną listą i losują 

miejsce.  

 Uczeń powinien mieć ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania. 

 Uczniowie mogą używać tylko długopisu lub pióra w kolorze czarnym. 

 Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. 

 Rysunki zdający wykonuje długopisem.  

 Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  

 W czasie egzaminu nie można mieć dodatkowych kartek (nie ma brudnopisów). 

 Wszelkie zapisy (nawet pomocnicze) można wykonywać tylko na arkuszach 

egzaminacyjnych.  

 Uczniowie, którzy dostarczą orzeczenie lekarskie, w czasie egzaminu mogą 

wziąć leki. 

 Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, 

smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.  

 Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem 

egzaminu z danego przedmiotu; 

 W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną  

w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 

nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi 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; 

 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. 

Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 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; 

 Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają 

wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie 
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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; 

 Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym 

wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.  

 Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych; 

 W przypadku: 

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

egzaminacyjnych,  

 zakłócania przebiegu egzaminu,  

 wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów 

pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE 

egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać 

unieważniony. 

 

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić podczas egzaminu 

(decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń: 

 rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie, 

 wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub 

korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej, 

 wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w 

komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, 

 zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom; 

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić po egzaminie 

(decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej 

stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych 

w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania 

w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na: 

 udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi, 

 korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia, 

 korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie 

fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej, 

 skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu: 

 w terminie głównym - konieczność przystąpienia do egzaminu z tego 

przedmiotu w terminie dodatkowym; 

 w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu. 
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Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

 

W dniu egzaminu: 

 Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:15, w wyznaczonych salach 

spotykają się z wychowawcą, który sprawdzi obecność, zbierze telefony 

komórkowe, które w czasie egzaminu będą zdeponowane w gabinecie dyrektora 

szkoły. 

 Uczniowie przychodzą w strojach galowych. 

 Uczeń powinien mieć ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania. 

 Szkoła zapewnia wodę dla każdego ucznia, która będzie stała przy każdym 

stoliku egzaminacyjnym. 

 Podczas trwania egzaminu wychowawcy są obecni na terenie szkoły. 

 Zapewniona jest opieka pielęgniarki szkolnej.  

 


