
INFORMACJA O ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021

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

stawienia się w szkole przed każdą częścią egzaminu o godz. 8:10. Uczniowie wchodzą do szkoły
trzema wejściami: głównym, bocznym i  wejściem od sali technicznej, w zależności od tego, w której

sali piszą egzamin. Listy informujące o tym, kto i którędy wchodzi, będą zamieszczone na tablicy

ogłoszeń przed wejściem do szkoły 21 maja 2021 r . Po wejściu do szkoły uczniowie mierzą
temperaturę, dezynfekują ręce, następnie przechodzą do wyznaczonej sali na II piętrze szkoły.

2. Przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych dniach:

– 25 maja 2021 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).

– 26 maja 2021 r. (środa) matematyka - godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin z matematyki, który trwa

100 minut (150 minut dla uczniów z SPE);

– 27 maja 2021 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).

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).

3. Podczas egzaminu obowiązuje:

 zakaz wnoszenia na teren urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w sali

egzaminacyjnej

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

i okazaniu go w razie potrzeby

 strój galowy szkolny (żółto-szary).

4. 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.

[*] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą
pożyczać przyborów od innych zdających.

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

arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

5. Uczeń zobowiązany jest do:

➢zajęcia miejsca przy stoliku, którego numer został dla niego  wylosowany przez komisję

➢ wykonywania czynności zaleconych przez członków komisji

➢ zgłaszania konieczności skorzystania z toalety

➢ przestrzegania zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy .



Zasady bezpieczeństwa :

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących

chorobę zakaźną.

2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie

może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.[*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie upoważnione do tego osoby.

5. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką.

6.[*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem - maseczką jedno- lub

wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających . Podczas wpuszczania uczniów do sali

egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie

twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej

1,5-metrowego odstępu).

7.[*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek

ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

- wychodzi do toalety

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

8. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe –

mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

9.[!] Inne zasady:

- zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

- niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i

oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
- konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

[*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

Ogłoszenie wyników egzaminu - 2 lipca 2021

Termin wydania zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu - 9 lipca 2021 .


