EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – INFORMACJA DLA UCZNIA
Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi
do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Na egzaminie obowiązuje strój galowy.
1. Terminy egzaminu:

Egzamin
1. język polski - 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00
W terminie
2. matematyka - 25 maja 2022r. (środa) – godz. 9:00
głównym
3. język obcy nowożytny - 26 maja 2022r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie
dodatkowym

język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny –15 czerwca 2022 r. (środa) –godz. 9:00
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił
do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Każdego dnia przychodzimy do szkoły:
- o godz. 8.00 – uczniowie piszący w sali gimnastycznej ( wejście C
od strony boiska – główne drzwi)
- o godz. 8.15 – uczniowie piszący w stołówce ( wejście główne do
szkoły „A” - prawe drzwi)
- o godz. 8.20 – uczniowie piszący w salach 101, 102,103,104 , 111, 112, 204,
211, (wejście od strony boiska B – boczne drzwi przy szatniach)
Przed wejściem do budynku należy założyć maseczkę i zachowując odstęp
1,5 m podejść do stanowiska pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk.
2. CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH
PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min.)
arkusz
standardowy

przedłużenie
o którym mowa w

czasu,

Komunikacie CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

O przydziale do poszczególnych sal uczniowie zostaną powiadomieni
oddzielnym
komunikatem.
Wychowawcy
są
zobowiązani
do
poinformowania poszczególnych uczniów w której sali piszą.
3. Przygotowanie do egzaminu ( co zabieramy):
Maseczka do zakrycia ust i nosa,
Czarny długopis (najlepiej dwa),
Linijka na egzamin z matematyki,
Legitymacja szkolna(jeżeli masz),
Można zabrać chusteczki higieniczne i małą butelkę wody (W czasie
egzaminu butelka stoi na podłodze przy nodze stolika).
Wszystkie przybory trzymamy w przezroczystym woreczku foliowym.






Bardzo ważne !!!
Nie zabieramy żadnego urządzenia telekomunikacyjnego.
Posiadanie takiego urządzenia w sali egzaminacyjnej oznacza przerwanie
egzaminu dla ucznia.
(Przewodniczący ZN jest zobowiązany do przypomnienia o tym zakazie).
4. Organizacja i przebieg egzaminu - po pomiarze temperatury i dezynfekcji
Uczniowie ustawiają się przed salami w jednym rzędzie według numerów
z dziennika
a) Nauczyciel wręcza każdemu uczniowi:
 imienny pasek z trzyznakowym kodem ( klasa i nr z dziennika np. A06)
i numerem PESEL,
 kopertę zawierającą naklejki z kodem paskowym, które będą naklejane
na zestawy egzaminacyjne w kolejnych dniach egzaminu ( po dwie na
każdy egzamin).

 W każdym dniu egzaminu po wykorzystaniu żądanej liczby naklejek

b)
c)
d)
e)
f)

pozostałe naklejki uczniowie wkładają do koperty. Koperty
pozostawiamy na stoliku, odbierają je członkowie ZN.
Nauczyciel z zespołu nadzorującego losuje w obecności ucznia numer
stolika, przy którym dany uczeń będzie pisać egzamin( każdorazowo przed
egzaminem) i zapisuje go na liście zdających,
Wejście uczniów do sali i zajęcie miejsc (przy stoliku o wylosowanym
numerze),
Ok. godz. 8.40 - wniesienie zestawów egzaminacyjnych,
Godz. 9.00 - rozpoczęcie egzaminu – nauczyciele rozdają zestawy
egzaminacyjne, które należy rozpakować,
Przewodniczący Zespołu Nadzorującego instruuje zdających o kolejnych
czynnościach , a członkowie ZN sprawdzają ich poprawność,

g) Tak wygląda strona tytułowa i karta odpowiedzi arkusza egzaminacyjnego,
na których należy umieścić kod ucznia, wpisać PESEL i nakleić naklejki
sprawdzając , czy kod na naklejce jest zgodny z typem arkusza.

Naklejki należy umieszczać bardzo starannie, w miejscu oznaczonym „Miejsce
na naklejkę ”

Uwaga ! Uczniowie piszący z wydłużeniem czasu nie wykonują tych czynności
( kod, PESEL, naklejka), robią to za nich członkowie Zespołu Nadzorującego.
W każdym dniu egzaminu po wykorzystaniu żądanej liczby naklejek pozostałe
wkładamy do koperty, którą odbiera członek komisji.
h) Wszystkie czynności organizacyjne, podczas których nauczyciele sprawdzają
poprawność kodowania, wpisywania PESEL i naklejania nie są wliczane do
czasu egzaminu (w tym czasie wszystkich obowiązują maseczki),
i) Uczniowie czytają instrukcję na 1 i 2 stronie arkusza, jeżeli mają
jakiekolwiek pytania związane z nią lub z przebiegiem egzaminu zgłaszają
problem przez podniesienie ręki,
j) Nauczyciel zapisuje w widocznym miejscu na tablicy czas rozpoczęcia
egzaminu i czas jego zakończenia, od tego momentu uczniowie i pozostałe
osoby na sali mogą zdjąć maseczki.
k) Podczas egzaminu nie można porozumiewać się , chodzić po sali i zadawać
pytań związanych z zadaniami.
l) Podczas egzaminu uczniowie nie opuszczają sali, w przypadku konieczności
wyjścia np. do toalety, zgłaszają ten fakt podnosząc rękę i po uzyskaniu
pozwolenia opuszczają salę w towarzystwie nauczyciela,
ł) Przewodniczący Zespołu Nadzorującego dwukrotnie podczas egzaminu
przypomni o czasie jaki pozostał do końca i konieczności przenoszenia
odpowiedzi na kartę odpowiedzi:
 Na 10 minut przed upływem czasu zakończenia egzaminu przypomni, że
trzeba już przenosić odpowiedzi na kartę ( dotyczy uczniów , którzy
pracują bez wydłużenia czasu. Uczniowie, którzy mają dostosowania,
a z nich nie zrezygnowali nie przenoszą odpowiedzi na kartę
odpowiedzi, zaznaczają je bezpośrednio w zeszycie zadań)
 O godzinie zakończenia pracy z arkuszem nauczyciel powie, że jest
jeszcze 5 minut na sprawdzenie, czy uczeń dobrze zaznaczył odpowiedzi
na karcie odpowiedzi( jest to dodatkowe 5 minut, ale nie można w tym
czasie już nic dopisywać do rozwiązań).
m) Nauczyciele sprawdzają poprawność powyższych czynności podchodząc do
uczniów ( obowiązują maseczki na twarzy),
n) Po upływie 5 minut uczniowie odkładają długopisy, arkusze egzaminacyjne
pozostawiają na blacie stolika. Nauczyciele w obecności ucznia sprawdzają
kompletność zestawu i wypełnienie karty odpowiedzi ( dotyczy tych, którzy
przenoszą odpowiedzi),
o) Uczniowie opuszczają salę, pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości
i niezwłocznie opuszczają szkołę. W sali pozostaje jeden przedstawiciel
zdających, który jest obecny podczas pracy zespołu nadzorującego
i pakowania zestawów egzaminacyjnych.

Drogi Uczniu!
Pamiętaj, egzamin ósmoklasisty piszesz w reżimie sanitarnym: gdy przebywasz
w budynku szkolnym, w sytuacji gdy opuszczasz miejsce w sali lub podchodzi
do Ciebie członek ZN aby sprawdzić arkusz egzaminacyjny musisz mieć
założoną maseczkę. Pamiętaj również o przestrzeganiu dodatkowych zasad
bezpieczeństwa podczas kaszlu i kichania: zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką. Pamiętaj aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust,
nosa i oczu. Zawsze pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych
zdających podczas wchodzenia do budynku szkoły jak i po zakończonym
egzaminie.
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do - 7 lipca
2022 r.
Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty - 8 lipca 2022 r.
Życzymy powodzenia na egzaminie
Dyrekcja, Nauczyciele

