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Wytyczne dotyczące warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu 

 

Organizacja i przebieg egzaminu 

1. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 
a) 16 czerwca 2020 r. – język polski (120 minut); 
b) 17 czerwca 2020 r. – matematyka (100 minut); 
c) 18 czerwca 2020 r. – język angielski (90 minut). 

2. Każdego dnia egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Zdający zobowiązani są 
przybyć do szkoły najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu.  

3. Osoba, która spóźni się i przyjdzie na egzamin po zakończeniu czynności 
organizacyjnych, nie zostanie wpuszczona do sali egzaminacyjnej.  

4. Uczniowie są przyporządkowani do dwóch sal egzaminacyjnych na I piętrze: sala nr 
42 oraz sala nr 43. Listy osób zdających w poszczególnych salach będą wywieszone 
na drzwiach. 

5. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

6. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli sam jest objęty lub mieszka w jednym 
gospodarstwie domowym z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogą wejść z dzieckiem na teren szkoły z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 
telefonów komórkowych, maskotek. 

9. W celu uniknięcia dodatkowego kontaktu rąk z przedmiotami, numer stolika, przy 
którym zdający będzie pracował z arkuszem egzaminacyjnym, wylosuje w obecności 
zdającego członek zespołu nadzorującego przebieg egzaminu. Numery stolików będą 
losowane w ten sam sposób przed każdym egzaminem. 

10. Zdający otrzyma przed egzaminem kopertę zawierającą jego numer PESEL, kod 
ucznia oraz naklejki z kodem kreskowym.  

11. Na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający 
powinien posiadać co najmniej dwa piszące długopisy z czarnym wkładem. Na 
egzaminie z matematyki dodatkowo wymagana jest linijka. 

12. Zdający nie mogą pożyczać żadnych przyborów od innych osób. 
13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed 

czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 
minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej, 
nawet jeżeli zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym. 

14. Podczas trwania egzaminu wszyscy uczniowie zobowiązani są do ścisłego stosowania 
się do poleceń zespołu nadzorującego przebieg egzaminu. 
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Środki bezpieczeństwa osobistego 

1. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują         
odpowiedni ostęp od siebie (co najmniej 1,5 metra) oraz mają zakryte usta i nos.  

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Ochronę 
może stanowić maseczka jedno- lub wielorazowa, materiał lub przyłbica (w 
szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać 
ust i nosa maseczką). Zdający może zdjąć nakrycie ust i nosa dopiero po zajęciu 
miejsca w sali egzaminacyjnej. 

3. Podczas egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos w sytuacji, 
kiedy: 
- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez ucznia pytanie, 
- wychodzi do toalety, 
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za 
właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu. 

5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

6. Szkoła nie zapewnia uczniom  posiłków ani wody pitnej. Na egzamin należy przyjść  
z własną wodą. 
 

 

 

 


