
ORGANIZACJA  PRÓBNEGO  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY     -      PONIEDZIAŁEK   30.03.2020r.   -   język   polski 

1. Godzina  8:30 – 9:00       Czynności   organizacyjne: 

 
a) przygotuj  zegar, 

b) przygotuj telefon do zrobienia zdjęcia karty odpowiedzi lub kartki papieru jeśli odpowiedzi będziesz  zapisywać odręcznie / zostaw w innym pokoju/, 

c) wydrukuj kartę odpowiedzi, jeśli odpowiedzi będziesz  zapisywać odręcznie, 

d) przygotuj  zwykłą  kartkę  papieru w kratkę  jeśli odpowiedzi będziesz  zapisywać odręcznie  numerując kolejno rozwiązywane zadania, 

e) przygotuj kartkę na brudnopis, 

f) wejdź na stronę  internetową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) lub stronę okręgowej komisji egzaminacyjnej https://oke.wroc.pl/  i 

czekaj na ukazanie się arkusza egzaminacyjnego. 

 

2. Godzina  9:00 Pobranie  arkuszy do egzaminu próbnego z języka polskiego: 

 
 wszyscy  uczniowie  pobierają  Arkusz  egzaminacyjny  dla  uczniów  bez  niepełnosprawności i  uczniów  ze  specyficznymi  trudnościami   

w uczeniu się zamieszczony na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl)  lub stronie internetowej okręgowej komisji 

egzaminacyjnej https://oke.wroc.pl/  

( arkusz może być umieszczony na stronie głównej lub w zakładce  – EGZGAMIN  ÓSMOKLASISTY ) 

 

3. Godzina  9:00 – 9:15       Praca  z arkuszem: 

 
a) przeczytaj Instrukcję dla ucznia na pierwszej  stronie i postępuj zgodnie z zaleceniami,  

b) wydrukuj kartę odpowiedzi, jeśli odpowiedzi będziesz  zapisywać odręcznie, 

c) przygotuj  zwykłe  kartki  papieru w kratkę  jeśli odpowiedzi będziesz  zapisywać odręcznie  numerując kolejno rozwiązywane zadania, 

d) przygotuj kartkę na brudnopis, 

e) zapisz na kartce papieru godzinę zakończenia  egzaminu i umieść w miejscu widocznym dla Ciebie 

zgodnie z zaleceniami CKE uczniowie  rozwiązują  zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie 
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4. Czas trwania  egzaminu Rozwiązywanie  arkuszy  egzaminacyjnych 

 

9:15 – 11:15 Uczniowie:  A02    A03    A04    A05     A06    A07    A08    A09     A12    A13    A15    A16    A17 

9:15 – 12:15 Uczniowie:  A01    A10    A11    A14      

Możesz rozwiązywać arkusze ( do wyboru przez Ciebie): 

• w pliku w edytorze tekstów, 

• na wydruku – jeśli masz drukarkę i chcesz wydrukować cały arkusz, 

• korzystając z karty odpowiedzi („zeszytu rozwiązań”), która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi 

będzie można zapisać komputerowo, 

•  korzystając z karty odpowiedzi („zeszytu rozwiązań”), która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi 

będzie można zapisać odręcznie, 

• na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. 

 

 

5. Godzina  Sprawdzenie  kart odpowiedzi czy wszystko jest uzupełnione 

 11:15  - 11:20 Uczniowie:  A02    A03    A04    A05     A06    A07    A08    A09     A12    A13    A15    A16    A17 

12:15 - 12:20 Uczniowie:  A01    A10    A11    A14      

 



6. Godzina  Wysyłanie   odpowiedzi  

 11:20  - 11:30 Uczniowie:  A02    A03    A04    A05     A06    A07    A08    A09    A12    A13    A15    A16    A17 

12:20 - 12:30 Uczniowie:  A01    A10    A11    A14      

1. Sprawdź  czy  widoczny jest twój  kod ucznia na każdej stronie.  

2. Ponumeruj strony jeśli piszesz odręcznie. 

3. Wysyłając w nazwie pliku  napisz   swój kod, nazwę przedmiotu, strona    np. A18  j.polski 1 

4. Wyślij odpowiedzi w pliku lub skan lub zdjęcia  na adres email: 

 jolantakoj@psplubniany.pl  : uczniowie  A01   A02    A03    A04   A05    A06 

     jolantabeginska@psplubniany.pl  : uczniowie  A07   A08    A09    A10   A11    A12 

magdalenaswobodzian@psplubniany.pl : uczniowie    A13   A14    A15    A16   A17     

5. Pamiętaj o  limicie czasu wysłania odpowiedzi. 

 

KAŻDEGO   DNIA: 

• możesz   zadzwonić pod numer 501866842 lub napisać na emaila norbertdreier@psplubniany.pl jeśli będziesz miał problemy techniczne z pobraniem 

arkusza egzaminacyjnego 

• po  zakończeniu  egzaminu wyślij informację zwrotną na adres dyrektor@psplubniany.pl jeśli miałaś/eś problemy z pobraniem materiału, wydrukiem, 

przesyłaniem odpowiedzi itp.  

 

 

Dyrektor  szkoły 

Wiesława Palt 
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