CO NALEŻY WIEDZIEĆ
O EGZAMINIE
ÓSMOKLASISTY
OPRACOWANIE EWA SMOLEŃ NA PODSTAWIE INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY
• 25 maja, wtorek, język polski 9:00 - 120 minut

• 26 maja, środa, matematyka 9:00 - 100 minut
• 27 maja, czwartek, język obcy nowożytny 9:00 - 90 minut
• Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu
przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na
kartę odpowiedzi (5 minut).
• Termin dodatkowy – 16 – 18 czerwca 2021r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU DLA UCZNIÓW,
KTÓRZY OTRZYMALI DOSTOSOWANIE
WARUNKÓW EGZAMINACYJNYCH
• czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

• o 60 minut – w przypadku języka polskiego
• o 50 minut – w przypadku matematyki oraz
• o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

WYNIKI EGZAMINU
• Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane
do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu
ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br.

Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie.
• Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają
9 lipca br.

WYNIKI EGZAMINU (2)
• Przedstawia się w skali procentowej i centylowej dla każdego przedmiotu
egzaminacyjnego.
• Wyniki egzaminu są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu
administracyjnego.
• Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

WGLĄD DO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO
UCZNIA
• Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy

egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję
egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

• Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem
pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.
Wzór wniosku znajduje się w Informacji o egzaminie ósmoklasisty na stronie

www. OKE.WAW.PL

PUBLIKACJA ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH
• Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane
na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

PRZED EGZAMINEM – WEJŚCIE DO SZKOŁY
• Harmonogram rozpoczynania każdej części egzaminu zostanie przekazany w tygodniu poprzedzającym
egzamin.
• Uczeń uczestniczy w egzaminie w stroju galowym.
• Uczeń wchodzi do szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: usta i nos ma zakryte maseczką,
dezynfekuje ręce, przechodzi do szatni, gdzie zostawia wierzchnie ubranie i rzeczy osobiste.

• Urządzenia telekomunikacyjne może zostawić w opisanej torebce/koszulce u wyznaczonej osoby z
obsługi w szkole, w oznaczonym miejscu.
• Uczeń niezwłocznie udaje się do wyznaczonej sali, w której pisze egzamin.
• Uczeń spóźniony może dołączyć na egzamin, jeśli trwają czynności organizacyjne.

WEJŚCIE DO SALI EGZAMINACYJNEJ I CZYNNOŚCI
ORGANIZACYJNE
• Uczeń musi, na wezwanie członka komisji nadzorującej okazać legitymację.

• Po wejściu do sali, wylosowaniu numeru miejsca, otrzymaniu koperty z wizytówką i kodami kreskowymi,
zajmuje określone miejsce i po rozdaniu pakietów egzaminacyjnych wykonuje polecenia przewodniczącego
komisji:
• Rozkleja pakiet testowy, sprawdza jego kompletność i stan techniczny, opisuje we wskazany sposób pracę –
pesel, nakleja kod kreskowy we wskazane miejsca i po określeniu czasu zakończenia pracy, przystępuje do
rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
• Godzinę rozpoczęcia i zakończenia przewodniczący zapisuje w widocznym dla zdających miejscu.
• Komisja nadzorująca może udzielać odpowiedzi tylko na pytania organizacyjne dotyczące egzaminu.
• 10 minut przed zakończeniem egzaminu, przewodniczący poinformuje o konieczności przenoszenia odpowiedzi
do karty odpowiedzi (nie dotyczy ta czynność uczniów z dysleksją).

W TRAKCIE EGZAMINU UCZEŃ:
• Zadania rozwiązuje samodzielnie,

• Nie komunikuje się z innymi uczniami,
• Pisze długopisem z czarnym tuszem, na matematyce dodatkowo niezbędna jest linijka, rysunki
do zadań wykonywane powinny być długopisem,

• Nie posiada zbędnych przedmiotów,
• Wodę w małej butelce stawia na podłodze, przy nodze stolika,
• Wykonuje polecenia przewodniczącego zespołu nadzorującego,

• Oddaje pracę po zakończeniu egzaminu zgodnie z przedstawionymi procedurami.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
• Jeżeli wystąpi konieczność przerwania egzaminu, przewodniczący informuje dyrektora.
Informowani są również rodzice ucznia.

PO EGZAMINIE:
• Uczeń niezwłocznie po zakończonym egzaminie udaje się do szatni, odbiera
zdeponowane rzeczy i udaje się do domu.
• Zwracamy uwagę na to, aby nie gromadzić się przed szkołą zarówno przed jak i po
egzaminie.

POWODZENIA !

