
Egzamin ósmoklasisty –
ostatnia prosta J

Szkolenie dla Rodziców i Uczniów

Opracowano na podstawie prezentacji OKE z kwietnia 2021 r.



Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty

u Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących terminach (komunikat 
dyrektora CKE z 24 kwietnia jest zamieszczony na stronie internetowej 
szkoły):

W głównym 
terminie

25 maja 2021 r. – JĘZYK POLSKI 
26 maja 2021 r. – MATEMATYKA
27 maja 2021 r. – JĘZYK ANGIELSKI

W terminie 
dodatkowym

16 czerwca 2021 r. – j. polski
17 czerwca 2021 r. – matematyka
18 czerwca 2021 r. – j. angielski
(uczeń otrzymuje świadectwo z datą 9 lipca)

Wyniki 2 lipca 2020 r. (dla wszystkich terminów)

Daty na 
świadectwie

Świadectwo 25 czerwca; zaświadczenie o wynikach 9 
lipca



Czas trwania egzaminu

Przedmiot Arkusz standardowy Arkusze dostosowane 
lub przedłużenia

j. polski 120 minut do 180 minut

matematyka 100 minut do 150 minut

j. angielski 90 minut do 135 minut



Wytyczne dotyczące organizowania 
egzaminu
u Uczniowie z dostosowaniami wchodzą na egzamin o godz. 8:20 (wejście główne)

u Uczniowie BEZ dostosowań przychodzą na egzamin o godz. 8:30 (wejście boczne przy s.konf.)

u Na egzamin uczeń przychodzi we własnej maseczce - (będzie można zdjąć wyłącznie w sali 
egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu)

u Rodzic/Opiekun prawny nie może wejść na teren szkoły 

u Nie wolno wnosić do szkoły żadnych zbędnych rzeczy – maskotek, telefonu  i innych urządzeń 
telekomunikacyjnych

u Uczniowie przynoszą na egzamin: własne przybory (długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym 
atramentem, na egzamin z matematyki – linijkę)

u Własny słownik w przypadku uczniów cudzoziemskich

u Butelkę wody

u Szkoła NIE zapewnia ani przyborów do pisania, linijni ani wody

u Uczniowie zachowują odstęp 1,5 m od siebie i nie gromadzą się w grupach

u Rodzic Ucznia, który nie przyjdzie na egzamin MUSI okazać ZWOLNIENIE LEKARSKIE

u Uczeń jest na egzamin ubrany na galowo. 



W trakcie egzaminu

u Uczniowie mogą zdjąć maseczki w trakcie pisania, ale muszą zakrywać nos i 
usta w sytuacji kontaktu z osobą nadzorującą oraz podczas wyjścia do toalety 
i po zakończeniu pracy z arkuszem

u Żaden zdający NIE MOŻE opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem 
jednej godziny (poza toaletą, koniecznością zażycia lekarstwa)

u Złe samopoczucie ucznia – prośba o pomoc skierowana do członków zespołu 
nadzorującego 



Obowiązki członków szkolnych zespołów 
nadzorujących

u Obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez cały przygotowań do 
egzaminu i w jego trakcie, a także korzystania z rękawiczek przy losowaniu 
miejsc dla zdających, odbieraniu i przekazywaniu materiałów – CZYLI -
Członkowie zespołów nadzorujących W RĘKAWICZKACH odbierają arkusze od 
przewodniczącego 

u W razie złego  samopoczucia – członek komisji musi być izolowany L

u Ograniczenie poruszania się po sali i nadzorowaniu zdających raczej w pozycji 
stojącej

u Obowiązek przewietrzenia sal egzaminacyjnych



Zasady bezpieczeństwa



Inne informacje dot. egzaminu:

u Arkusze egzaminacyjne docierają do szkoły w dniu egzaminu pomiędzy godz. 
5.00 – 7.00 (każdego dnia odrębnie)

u Sale, stoliki, krzesła, klamki, ciągi komunikacyjne zostaną zdezynfekowane

u Uczniowie będą kierowani przez pracowników do konkretnych sal

u Sale będą wyposażone w sprawny zegar

u Uczniowie będą każdego dnia otrzymywali koperty imienne ze swoimi 
naklejkami do wykorzystania (codziennie 2 naklejki)



Przygotowanie szkoły do egzaminu:



Uproszczone arkusze 



W dniu poprzedzającym egzamin należy…
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Naklejki 



Organizacja i przebieg egzaminu
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Organizacja i przebieg egzaminu



Przed egzaminem – kodowanie prac



Organizacja i przebieg egzaminu



Organizacja i przebieg egzaminu



Unieważnienie egzaminu



A tak naprawdę….

u NIE DENERWUJEMY SIĘ –

u My tu wszystko ogarniamy J


