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  W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w 
semestrze wiosennym 

W terminie 
głównym 

1. język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00  
2. matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00  
3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9.00 

W terminie 
dodatkowym 

1. język polski - 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00 
2. matematyka - 8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00 
3. język obcy nowożytny - 9 lipca 2020 r. (czwartek) godz.9.00 

  

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH 
PRZEDMIOTÓW 

 
 

PRZEDMIOT  
OBJĘTY 

EGZAMINEM 

Czas trwania (min.) 

arkusz 

standardowy 

przedłużenie czasu, 
o którym mowa w pkt. 17. 

Komunikatu CKE 

język polski 120 do 180 

matematyka 100 do 150 

język obcy nowożytny 90 do 135 

 

 

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE                                              
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019/2020   



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu 

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi                   
do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki 
uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

2. Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki 
egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie 
rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej 
szkole. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w kwietniu                         
i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, 
który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub 
zdrowotnych. 

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
5. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 
6. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

a. języka polskiego 
b. matematyki 
c. języka obcego nowożytnego 
d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia lub historia. 

7. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych 
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 
ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w 
szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

8. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:a. pierwszego dnia - 
egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 
 b. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 
 c. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również 
egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 

9. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w 
przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania 
egzaminu. 

10. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.                             
Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory 
pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów 
chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę                                          
lub niepełnosprawność. 

11. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. 
telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.  

12. Można mieć ze sobą wodę mineralną – niegazowaną. 
13. Należy mieć ze sobą dwa długopisy z czarnym wkładem. 
14. Należy mieć ze sobą legitymację/dowód osobisty. 
15. Na egzamin z matematyki należy zabrać własną linijkę. 
16. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji,                      

po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu 



warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza 
osobami udzielającymi pomocy medycznej. 

17. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących 
zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań 
egzaminacyjnych. 

18. Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji 
o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej 
corocznie Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły 
dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa 
każdorazowo informacja zawartana stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego. 

DODATKOWE INFORMACJE - ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
WYNIKAJĄCE Z SYTUACJI EPIDEMICZNEJEGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY 2019/2020 
 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 
szkoły, 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: zdający, osoby 
zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 
nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 
którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, 
osoby wyznaczone do przygotowania  
i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu 
(np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni, inni pracownicy szkoły 
odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

5. Zdający przychodzą do szkoły o godzinie 8.20 – każdego dnia egzaminu. 
6. Uczniowie klasy VIII a – numery 1-14 – przechodzą do sali nr 12, numery 15-28 – 

przechodzą do sali 11. 
7. Uczniowie klasy VIII b – numery 1-14 – przechodzą do sali nr 17, numery 15-28 – 

przechodzą do sali 18. 
8. Zdający zachowują bezpieczne odległości, nie mogąpożyczać przyborów 

(długopisów, linijek) od innych zdających. 
9. Czekając na wejście do szkoły, przebywając w klasach albo sali egzaminacyjnej, 

zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i 
nos. 

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 
(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  
i nosa maseczką). 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). 

11. 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; podchodzi do niego egzaminator; kończy pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to 
za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  
po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku 
zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w 
przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

 
 
 
 
 

 
 

Dyrekcja szkoły 
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