
ORGANIZACJA    EGZAMINU   ÓSMOKLASISTY  2020 

W PUBLICZNEJ  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  ŁUBNIANACH 

1. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. 

2. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. 

3. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 

4. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu  

w ustalonym terminie, przystępuje do niego w późniejszym, ustalonym przez dyrektora Komisji 

Centralnej. 

5. Termin dodatkowego egzaminu – 7 – 8 - 9 lipca 2020r. o godz. 9
00

.  

6. Wyniki egzaminów – do 31 lipca 2020r. 

 7.  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania – długopis lub pióro z czarnym 

tuszem (atramentem), w przypadku matematyki – linijkę , legitymację szkolną. 

8.  Na egzaminy nie wolno wnosić ani korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, 

zegarki).  

9.   Uczniów obowiązuje strój galowy – biało-granatowy lub biało-czarny. 

 

16  czerwca   2020r.  ( wtorek )       EGZAMIN   ÓSMOKLASISTY   Z   JĘZYKA   POLSKIEGO  

SALA  NR   14              /   120 minut. 

 

 

 

 

 

SALA  NR   8       /   180 minut 

 

 

 

 

 

SALA  NR   10        /   180 minut 

 

 

 

 

A 02,    A 03,   A 04,   A 05,   A 06,    A 07,     A 08,     A 09 

               A 12,    A 13,    A 15,    A 16,    A 17 

A 10,       A 11,      A 14 

A 01 



17  czerwca   2020r.     ( środa )   -   EGZAMIN   ÓSMOKLASISTY   Z   MATEMATYKI    

 

SALA  NR   14      /  100 min. 

 

 

 

 

 

SALA  NR   8    /  150 min. 

 

 

 

 

SALA  NR   10      /  150 min 

 

 

 

 

18  czerwca   2020r.   ( czwartek )   EGZAMIN   ÓSMOKLASISTY   Z   JĘZYKA   NIEMIECKIEGO    

 

SALA  NR     4    / 90 min. 

 

 

 

 

 

 

18  czerwca   2020r.   ( czwartek )    EGZAMIN   ÓSMOKLASISTY   Z   JĘZYKA   ANGIELSKIEGO  

 

SALA  NR     5         /  135 min. 

 

 

A 02,    A 03,   A 04,   A 05,   A 06,    A 07,     A 08,     A 09 

               A 12,    A 13,    A 15,    A 16,    A 17 

A 10,       A 11,      A 14 

A 01 

A 02,    A 08,    A 09,    A 13,    A 16 

A 11 



SALA  NR     6         /  135 min. 

 

 

 

 

SALA  NR   8         /   90 min. 

 

 

 

 

 

 

 

SALA  NR     10     /  135 min. 

 

 

    

 

 

REGULAMIN   EGZAMINU   ÓSMOKLASISTY  W  2020r. 

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. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów  

komórkowych, maskotek. 

5. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. i stawia się ją na podłodze, przy nodze stolika by 

przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego. 

6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie 

mogą zakrywać ust i nosa maseczką).  

8. Rodzice pisemnie informują szkołę, że syn/córka choruje na alergię albo inne schorzenie, którego 

objawami mogą być kaszel, katar, lub łzawienie – członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać 

taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów 

„niepokojących”   do 12 czerwca 2020r. 

A 10,     A 14 

A 03,      A 04,      A 05,       A 06,      

A 07,     A 12,      A 15,       A 17 

A 01 



9. Uczniowie przychodzą do szkoły o określonej godzinie dla poszczególnych sal: 

 

16 - 17.06.2020r. 

wtorek – środa 

wejście od sali gimnastycznej: 

 

(toalety obok sali gimnastycznej) 

8:20  -- A02;   A03;   A04;    A05;    A06;  

8:30  -  A 07;  A 08;  A 09;   A 12;   A 13 

8:40  -  A 15;  A 16;   A 17 

wejście główne:   

- (przejście  do sali 8,10 obok pokoju  

nauczycielskiego) 

- (toalety na I piętrze) 

8:30  -  A01;    A 10;   A 11;   A 14 

 

18.06.2020r. 

czwartek 

wejście od sali gimnastycznej: 

- (przejście  do sali 8,10 obok pokoju 

nauczycielskiego) 

8:20  -  A 01;   A 03;   A 04;   A 05;    A 06 

8:30  -  A 07;   A 12;   A 15;   A 17 

wejście główne:   

(przejście  do sali 4,5,6 parterem obok   

sali 3,2,1) 

8:20  -  A 02;   A 08;   A 09;    A 10 

8:30  - A 11;   A 13;   A 14;    A 16 

 

 odebranie oświadczenia od rodziców ( wtorek )  

 pomiar  temperatury ( codziennie ) 

 zdezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji ( codziennie ) 

 losowanie numerka stolika – przewodniczący zespołów nadzorujących ( wtorek, czwartek ) 

 odebranie identyfikatorów  - zalaminowane  ( wtorek, czwartek ) 

 odebranie  naklejek z PESEL  - torebki plastikowe  ( codziennie ) 

 okazanie legitymacji uczniowskiej  

10. Rzeczy osobiste uczniowie zostawiają w przeźroczystych, podpisanych workach foliowych   

w pudełkach przed salami i na wieszakach na korytarzu szkoły. (nauczyciele nie dotykają rzeczy 

osobistych zdających). 

11. 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). 

12. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem Sal egzaminacyjnych po 

zajęciu miejsc przez zdających.  

13. Komisyjne otwarcie materiałów egzaminacyjnych o godz. 8
50

 (przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i 1 przedstawiciela  

z wszystkich sal egzaminacyjnych). 

14. Sporządzony plan sali egzaminacyjnej dodatkowo wskazuje odstępy zapewnione pomiędzy 

zdającymi. W każdej sali i na każdym egzaminie odstępy między uczniami wynoszą 1,5 m. 

15. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu przypomina o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim : 

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 



b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia  

do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem. 

c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa, oczu, a także przestrzegania higieny 

kaszlu i oddychania – podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką 

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończeniu 

egzaminu. 

16. O godz. 9
00

 – rozdanie zestawów egzaminacyjnych uczniom. 

17. Kodowanie prac, zapoznanie się z instrukcją i ewentualne pytania. 

18. Zapisanie przez przewodniczącego na tablicy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem 

egzaminacyjnym. 

19. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki (na egzaminie z 

matematyki). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

20. 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: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

21. 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 (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). 

22. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 

przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej 

sali egzaminacyjnej (rodzic ten fakt jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły od  29 maja do 9 

czerwca 2020r.). W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi 

zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

23. Jeśli uczeń skończy pisać przed czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki (nie wolno zakłócać 

pracy innym uczniom). 

24. Po zakończeniu pracy uczniowie siedzą na swoich miejscach, dopóki członkowie zespołu nie 

zezwolą im na opuszczenie sali. 

25. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 

15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 

15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  

26. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia  odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

27. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

28. Po zakończeniu egzaminu opuścić szkołę i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami po egzaminie 

dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub 

telefonicznie. 

29. W trakcie trwania egzaminu ósmoklasisty w szkole obowiązuje Procedura bezpieczeństwa  

i postępowania w trakcie kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania 

szkół oraz ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19. 



30. Jeżeli zdający lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, należy natychmiast 

powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. 

31. Dyrektor szkoły podejmuję decyzję o odizolowaniu takiej osoby w odrębnym pomieszczeniu  

i wdraża procedury awaryjne. 

 

 

 

 

 

 


