EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
– INFORMACJE DLA UCZNIA/RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA)

1. Każdy zdający ma obowiązek zapoznać się z dokumentem „Egzamin ósmoklasisty –
wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu w 2020 r.”, w tym
szczególnie z informacjami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa wynikającymi ze stanu
zagrożenia epidemicznego w naszym kraju.
2. Na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie data przeprowadzania
egzaminu, w jakiej egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu miał się planowo odbyć, tj.
1) z języka polskiego: 21 kwietnia 2020 r.;
2) z matematyki: 22 kwietnia 2020 r.;
3) z języka obcego nowożytnego: 23 kwietnia 2020 r.
3. Terminy egzaminu i czas ich trwania.
Termin główny:
1) język polski – 16.06.2020 r., godz. 9.00
- czas trwania egzaminu – 120 minut,
- w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 180 minut;
2) matematyka – 17.06.2020 r., godz. 9.00
- czas trwania egzaminu – 100 minut,
- w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 150 minut;
3) język angielski – 18.06.2020 r, godz. 9.00
- czas trwania egzaminu – 90 minut,
- w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 135 minut.
Termin dodatkowy:
1) język polski – 7.07.2020 r., godz. 9.00
- czas trwania egzaminu – 120 minut,
- w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 180 minut;
2) matematyka – 8.07.2020 r., godz. 9.00
- czas trwania egzaminu – 100 minut,
- w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 150 minut;
3) język angielski – 9.07.2020 r, godz. 9.00
- czas trwania egzaminu – 90 minut,
- w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 135 minut.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń:
1) który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
ALBO
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2) który przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub
zdrowotnych)
ALBO
3) któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub
przedmiotów.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem
lub słuchaczem.

4. Egzamin ósmoklasisty każdego dnia rozpoczyna się o godz. 9.00. Zgodnie z informacją
przesłaną przez dyrektora szkoły uczniowie:
1) przychodzą do szkoły o wskazanej godzinie;
2) wchodzą do szkoły określonym wejściem;
3) udają się do wskazanych sal;
5. Przybory na egzamin:
1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro)
z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów
zmazywalnych/ścieralnych);
2) dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijka.

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się
rysunków ołówkiem.
6. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić rzeczy zbędnych, urządzeń telekomunikacyjnych,
a także korzystać z takich urządzeń w tej sali.
7. Uczeń na egzamin może przynieść własną butelkę z woda. Szkoła nie zapewnia wody
pitnej.
8. Zdający zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
9. Przebieg egzaminu – czynności zdającego:
1) losowanie numeru stolika przy którym uczeń będzie pracował
- numer stolika, przy którym będzie uczeń pracował losuje przewodniczący
lub członek zespołu nadzorującego,
- wyznaczony stolik mogą mieć uczniowie korzystający z dostosowania
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, uczniowie spóźnieni
(nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych);
2) kodowanie arkusza egzaminacyjnego
- kod ucznia, numer pesel (w przypadku braku numeru PESEL – serię
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)
oraz naklejkę uczeń umieszcza na stronie tytułowej zeszytu zadań
egzaminacyjnych, karcie odpowiedzi, a w przypadku matematyki – także
na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
3) sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego
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 w arkuszu z języka polskiego
 w arkuszu z języka obcego nowożytnego
sprawdzenie kompletności arkusza
egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny
zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz
(b) kartę odpowiedzi

sprawdzenie, czy zeszyt zadań
egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno
ponumerowane strony

 w arkuszu z matematyki (OMA-100)
sprawdzenie kompletności arkusza
egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny
zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b)
kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz
(c) kartę odpowiedzi
wyrwanie karty rozwiązań zadań
egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze
środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy
odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań
zadań)
sprawdzenie, czy zeszyt zadań
egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno
ponumerowane strony

sprawdzenie poprawności numeru PESEL na sprawdzenie poprawności numeru PESEL na
naklejkach przygotowanych przez OKE.
naklejkach przygotowanych przez OKE.
RYSUNEK NR 1. Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka obcego
nowożytnego – schemat

Karta odpowiedzi

Zeszyt zadań egzaminacyjnych

RYSUNEK NR 2. Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Karta rozwiązań zadańegzaminacyjnych
(do wyrwania przez ucznia)

Karta odpowiedzi
do zadań zamkniętych
Zeszyt zadań egzaminacyjnych
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4) praca z arkuszem egzaminacyjnym
- uczeń przystępuje do pracy po zakończeniu czynności organizacyjnych,
sprawdzeniu poprawności zakodowania prac, po otrzymaniu pozwolenia
od nauczyciela,
- w przypadku arkusza egzaminacyjnego z matematyki – wyrywa ze środka
arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych i zapisuje
rozwiązania zadań otwartych na tejże karcie. Od karty nie odrywa karty
odpowiedzi do zadań zamkniętych (patrz RYSUNEK NR 2),

- czas rozpoczęcia i zakończenia pracy przewodniczący zespołu
nadzorującego zapisuje na tablicy. W przypadku egzaminu z języka
obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia
i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD.
5) sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi
- sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia
poprawek uczeń znajdzie w instrukcji zamieszczonej w arkuszu
egzaminacyjnym,
- po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań w arkuszu
egzaminacyjnym uczeń otrzyma dodatkowy czas – 5 minut – na
sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
(nie dotyczy to uczniów, którzy nie nanoszą odpowiedzi na kartę
odpowiedzi).
10. Przyczyny unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie o przyborach;
3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;

4) stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora
niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub
występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie
z rozwiązań innego ucznia;
5) zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń
związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu;
6) zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć
na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu);
7) niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.
11. Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej.
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1) 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.
2) Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej
okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez
uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłany
do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.
3) We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:
a) imię i nazwisko zdającego,
b) PESEL zdającego,
c) dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz
– jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu
komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze
przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu,
d) przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.
4) Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU
(SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty. tj. od 31 lipca 2020 r.,
zgodnie z kolejnością wpływu.
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