
ÓSMOKLASISTO!  

TWOJE ZASADY POSTĘPOWANIA W DNIACH PRÓBNEGO 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. 

W dniach egzaminu próbnego lekcje on-line  

dla klas 8 odwołane  

  

 I.  Przygotowanie przed wejściem do szkoły.  

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Nie możesz również 

uczestniczyć w sesji egzaminacyjnej, jeżeli osoba, z którą mieszkasz, 

przebywa na kwarantannie.  

2. Czekając na wejście do szkoły, a następnie do sali, rozmawiając  z 

kolegami, nauczycielami nie zdejmuj maseczki. Będziesz mógł to zrobić 

dopiero w sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsca przy stole. Pamiętaj 

również o zachowaniu odpowiedniego dystansu – minimum 1,5 m.  

3. Osoby zdające egzamin wchodzą do szkoły w godzinach 820 – 840. 

Harmonogram wejść oraz mapka szkoły z zaznaczonymi 

i ponumerowanymi wejściami znajduje się na ostatniej stronie.  

4. Wchodząc do szkoły zdezynfekuj ręce płynem dezynfekującym 

dostępnym w podajnikach.  

5. Informacje o godzinie przyjścia do szkoły, rozpoczęcia próbnego 

egzaminu oraz przydziale do sal podane są na końcu tej informacji w 

tabeli.  

6. Po wejściu do szkoły idź  bezpośrednio do wyznaczonej sali 

egzaminacyjnej.  

7. Nie spaceruj po szkole, na korytarzach zachowaj od kolegów i koleżanek 

odległość minimum 1,5 m.  

8. Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegaj higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem 

łokcia)  

9. Nie przynoś na egzamin zbędnych rzeczy, w tym maskotek, książek, 

telefonów komórkowych. Nie będzie możliwości pozostawienia ich 

przed salą.  



10. Rzeczy osobiste (kurtkę, żakiet, parasol) będziesz mógł zostawić  

w wyznaczonych miejscach obok sali egzaminacyjnej.   

11. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej przygotuj legitymację szkolną.   

12. Wchodzicie do sali egzaminacyjnej pojedynczo, o godzinie wyznaczonej 

przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.  

13. Zajmujesz miejsce przy stoliku.  

14. Pamiętaj o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.  

15. Do sali egzaminacyjnej możesz wnieść wyłącznie przybory wymienione  

w komunikacie o przyborach, tj.:  

a) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis 

(lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest 

korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych),  

b) dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki –linijkę,  

c) obowiązuje zakaz pożyczania przyborów od innych zdających,  

16. Możesz również wnieść do sali egzaminacyjnej chusteczki higieniczne, 

małą, szklaną butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń 

przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.  

    

 II.  W trakcie egzaminu  

1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca 

w sali egzaminacyjnej. Siedząc w ławce, możesz zdjąć maseczkę.  

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

obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane 

pytanie,  

b. wychodzi do toalety,  

c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej  

3. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie 

nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.  



4. W przypadku konieczności wyjścia z sali lub jeśli masz jakieś pytania lub 

wątpliwości zasygnalizuj taką potrzebę przez podniesienie ręki.   

5. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego 

wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim 

stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole 

przebiegu egzaminu w danej sali.  

6. 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.  

7. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą 

przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.  

    

 III.  Po egzaminie  

1. Po egzaminie NIEZWŁOCZNIE opuść teren szkoły. Nie czekaj na innych 

zdających. Wrażeniami z egzaminu podzielisz się w domu za pomocą 

mediów społecznościowych.  

 

ZAPAMIĘTAJ!  

1. ZACHOWAJ CO NAJMNIEJ 1,5 m ODSTĘPU OD INNYCH OSÓB.  

2. ZAKRYJ USTA I NOS PO WEJŚCIU DO SZKOŁY, NOŚ MASECZKĘ 

ROZMAWIAJĄC Z KOLEGAMI, KOLEŻANKAMI I NAUCZYCIELAMI.  

3. CZĘSTO MYJ I DEZYNFEKUJ DŁONIE.  

4. ZAKRYJ USTA ZGIĘCIEM ŁOKCIA, KIEDY KICHASZ ALBO KASZLESZ.  

5. JEŻELI POCZUJESZ SIĘ ŹLE, NATYCHMIAST POINFORMUJ O TYM 

NAUCZYCIELA LUB DYREKCJĘ SZKOŁY.  



6. PAMIĘTAJ O ZAKAZIE WNOSZENIA DO SALI EGZAMINACYJNEJ 

URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH BĄDŹ KORZYSTANIA Z TAKICH 

URZĄDZEŃ W TEJ SALI.  

 

IV. Instrukcje wejścia do szkoły i wyjścia ze szkoły podczas próbnego 

egzaminu ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty Czas trwania egzaminu Czas trwania egzaminu dla 

osób z wydłużonym czasem 

z języka polskiego 120 minut 180 minut 

z matematyki 100 minut 150 minut 

z języka obcego  90 minut 135 minut 

 
 



 

GRUPA NUMER 

WEJŚCIA 

GODZINA 

WEJŚCIA 

SALA WYKAZ UCZNIÓW WG KODU ZDAJĄCEGO 

1      I 8:40 03E A01, A02, A03, A04, A06, A07, A08, A09, A11 

2       II 8:20 04E B03, B04, B07, B08, B09, B10, B11, B12, B13 

3      II 8:30 05E B14, B15, B19, B20, B21, C01, C02, C03 

4      II 8:40 06E D19, D20, D21, D23, D24, D25, D26, D27 

5        I 8:30 13E A05, A12,  

B02, B05, B06, B16, B17, B18,  

C11, C16, C19, 

D02, D14, D22 

6       I 8:35 14E C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C12, C13 

7       II 8:25 15E C14, C15, C17, C18, C20, C21, C22, C24 

8  I 8:25 21E A10 

9   I 8:25 22E C23 

10  I 8:25 24E D01, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09 

11   II 8:35 25E D10, D11, D12, D13, D15, D16, D17, D18 

 


