
INFORMATOR W SPRAWIE EGZAMINÓW KLAS ÓSMYCH                                                                  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Harmonogram: 

Termin główny Termin dodatkowy 

1. język polski – 25 maja 2021 r. 

(wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 26 maja 2021 r. 

(środa) – godz. 9:00 

3. język obcy – 27 maja 2021 r. 

(czwartek) – godz. 9:00 

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. 

(środa) – godz. 9:00  

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. 

(czwartek) – godz. 9:00  

3. język obcy – 18 czerwca 2021 r. 

(piątek) – godz. 9:00 

 

2 lipca 2021 r. uczniowie poznają wyniki egzaminu. 9 lipca 2021 r. uczniowie 

otrzymają  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.  

Czas trwania egzaminu: 

j. polski 120 minut (możliwość przedłużenia do 180 

minut) 

matematyka 100 minut (możliwość przedłużenia do 150 

minut) 

j. obcy 90 minut (możliwość przedłużenia do 135 

minut) 
 

Zasady bezpieczeństwa: 

1) na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID-19 

2) uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą  

w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych 

3) uczeń nie może kontaktować się z innymi zdającymi  

4) uczeń ma obowiązek zakrywać usta i nos w przypadku kontaktu 

bezpośredniego z nauczycielem, w czasie wyjścia do toalety lub wyjścia 

z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym  

5) uczeń nie powinien dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa                        

i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu 

i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką  

6) uczeń koniecznie powinien zachowywać odpowiedni dystans  

od innych zdających  po zakończonym egzaminie 

7) po skończonym egzaminie uczeń powinien udać się do domu, 

niedopuszczalnym jest tworzenie się grup zdających przed szkołą 

Organizacja w dniach 25-27 maja 2021 r.: 



Uczniowie do szkoły przychodzą o godz. 8.15. Na teren szkoły wchodzą 

następującymi wejściami: 

8 A, 8 AC – wejście A, 8B - wejście B, 8 C – wejście C 

W wyznaczonych salach na uczniów oczekuje wychowawca, który sprawdza 

listę obecności i informuje uczniów, w której sali zdają egzamin. 

 

8 A 8 B 8 C 8 AC 

sala 13 sala 14 sala 22 sala 17 

 

W salach należy zostawić kurtki, torby/plecaki oraz wyłączone urządzenia 

telekomunikacyjne. 

Egzaminy będą przeprowadzane w salach 1, 2, 3, 4, 5A, 8, 9, 10, 11, 11A,12, 20, 

28, 29 

Uczeń: 

 na egzamin przychodzi punktualnie 

 zgłasza się z legitymacją szkolną  

 pisze egzamin w wyznaczonej sali 

 otrzymuje zestaw naklejek do kodowania arkusza egzaminacyjnego 

 przynosi czarny długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem 

(niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ 

ścieralnych), linijka tylko na matematykę 

 może na sale wnieść małą butelkę wody, która podczas egzaminu 

powinna stać na podłodze przy stoliku 

 nie może na egzamin wnosić urządzeń telekomunikacyjnych oraz  

z nich korzystać 

 nie powinien opuszczać sali w trakcie egzaminu (tylko uzasadnione 

przypadki) 

 może najwcześniej opuścić salę egzaminacyjną po godzinie od 

rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

 ma prawo do dodatkowych 5 minut przeznaczonych na sprawdzenie 

poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

POWODZENIA!!! 


