
 

INFORMACJA O ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY  

PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

 

21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty, w związku z tym wprowadza 

się następujące zmiany w pracy szkoły:  

1. Zgodnie z wcześniej podjętymi ustaleniami dotyczącymi dodatkowych dni wolnych  

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas 0 – 7  

w czasie egzaminów mają dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

2. Uczniowie klas 8 przystępują do trzech części egzaminu ósmoklasisty. Zobowiązani są do 

stawienia się w szkole przed każdą częścią egzaminu o godz. 8:20. O godz. 8.30 na holu II 

piętra spotkanie ósmoklasistów z Dyrekcją i członkami komisji egzaminacyjnych.    Po tym 

spotkaniu informacyjnym uczniowie ustawiają się przed wyznaczoną salą  na II piętrze szkoły 

i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących.                  

3. Przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych dniach:  

– 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) język polski - godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin z języka 

polskiego, który trwa 120 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas 
trwania egzaminu może być przedłużony do 180 minut). 

 – 22 kwietnia 2020 r. (środa) matematyka - godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin 

z matematyki, który trwa 100 minut (150 minut dla uczniów z SPE);  

 – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) język obcy nowożytny  - godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin 
z języka angielskiego i niemieckiego, który trwa 90 minut (135 minut dla uczniów z SPE).  

Podczas egzaminu obowiązuje: 

⮚ zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych  lub korzystania 

z takich urządzeń w tej sali  

⮚ posiadanie przy sobie dokumentu stwierdzającego tożsamość (np. legitymacji szkolnej)  

i okazaniu go w razie potrzeby 

⮚ strój galowy szkolny (żółto-szary). 
 

Przybory i materiały, które zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej:  

⮚ w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – pióro lub długopis  

z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów 

zmazywalnych / ścieralnych)  

⮚ dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. 

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z 

arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń 
przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.  


