
SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE 

 

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. uczniowie klas ósmych 

przystępują do egzaminu ósmoklasisty.  

Informujemy, że mimo trwającego strajku, egzamin  

w naszej szkole odbędzie się zgodnie z planem. Zmianie ulegają  

jedynie sale, w których uczniowie przystąpią do egzaminu.  

W poniedziałek i we wtorek dla uczniów z dysfunkcjami egzamin 

odbędzie się w sali 2, natomiast dla pozostałych – w sali gimnastycznej.  

W środę egzamin odbędzie się w ustalonych wcześniej salach (tak 

jak podczas egzaminu próbnego). 

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 

* 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. to dni wolne od zajęć dydaktyczno 

– wychowawczych dla uczniów  klas I- VII,  

 

 

EGZAMIN  

ÓSMOKLASISTY 
 

PONIEDZIAŁEK – 15.04.2019 r. 

Egzamin z języka polskiego 

Czas trwania: 9.00 - 11.00, miejsce egzaminu – sala 

gimnastyczna 

Uczniowie z dysfunkcjami: 9.00 -12.00, miejsce egzaminu – 

sala  2 

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.00 i gromadzą 

się odpowiednio przy sali gimnastycznej lub koło sali 2. 



 

WTOREK – 16.04.2019 r. 

Egzamin z matematyki 

Czas trwania: 9.00 - 10.40, miejsce egzaminu – sala 

gimnastyczna 

Uczniowie z dysfunkcjami: 9.00 -11.30 miejsce egzaminu – 

sala 2 

Uczniowie przychodzą do szkoły, na godzinę 8.00 gromadzą 

się odpowiednio przy sali gimnastycznej lub koło sali 2. 

 

ŚRODA – 17.04.2019 r. 

Egzamin z języka angielskiego 

Czas trwania : 9.00 - 10.30, miejsce egzaminu – sale: 35, 37, 

36, 17, 23, 24, 25 

Uczniowie z dysfunkcjami : 9.00 -11.15 miejsce egzaminu – 

sale: 34,  10  

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.00 i gromadzą 

się przy odpowiednich salach (tak, jak podczas egzaminu 

próbnego).  

 

Życzymy powodzenia!!! 

 

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY 

1. Zdający do sali egzaminacyjnej mogą wnieść  wyłącznie 

przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.: 



a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego 

przedmiotu -  pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem 

(niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych / 

ścieralnych), 

b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki  -  linijkę. 

2. 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. 

3. Istnieje całkowity zakaz wnoszenia na salę jakichkolwiek 

urządzeń telekomunikacyjnych. 

4. Urządzenia telekomunikacyjne będzie można pozostawić 

w pokoju nauczycielskim. 

5. Przystępujący do egzaminu powinni pamiętać o należytym 

stroju. 

6. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający 

tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie 

potrzeby.  

7. O godzinie 8.05 uczniowie wchodzą do sali 

egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy 

których będą pracować. 

8. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały 

egzaminacyjne od  przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających  

przenosi je do sali egzaminacyjnej. 

9. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych 

uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie 

później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję 

o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego 

podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający 



kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym 

na tablicy (planszy). W przypadku spóźnienia, miejsce danemu 

uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego.  

10. Po otrzymaniu arkusza uczeń zapoznaje się z instrukcją 

dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie. Zdający 

sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera 

kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby 

zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego 

egzamin w danej sali egzaminacyjnej. 

11. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach 

przewodniczący zespołu nadzorującego  może zezwolić 

uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia 

z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy 

medycznej. 

12. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający 

sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu 

zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na 

wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny 

na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowany w 

protokole przebiegu egzaminu w danej sali. 

13. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać 

odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z 

kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie 

trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się 

żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich 

nie komentuje. 

14. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania 

egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków 

koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka 

konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu 



egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty 

z danego przedmiotu. 

 


