
Uczniowie
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021



Terminy egzaminów

W 2021r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja 

(wtorek–czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem.

Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania

25 maja, wtorek język polski 9:00 120 minut

26 maja, środa matematyka 9:00 100 minut

27 maja,czwartek język obcy nowożytny 9:00 90 minut



Terminy egzaminów

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

o 60minut – w przypadku języka polskiego

o 50minut – w przypadku matematyki oraz

o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.



Przed egzaminem

• Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

• Zdający, 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.

• Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie zdający.

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

• Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych 
(długopis z czarnym tuszem + linijka).

• Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 
z wodą. Butelkę stawiamy na podłodze, przy nodze stolika.

• Uczniowie do sal wchodzą pojedynczo.



Wytyczne Covid-19

 Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz 

osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła 

wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może 

przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji 

bądź osobą na kwarantannie. 

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z 

wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 



Wytyczne Covid-19

 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte 

usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową). 



Wytyczne Covid-19

 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 przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

 wychodzi do toalety 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 Zdający i członkowie zespołu mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć 

zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.



Egzamin – informacje ogólne

 Ważne jest by posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość 

(np. legitymacja).

 Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę 

z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi.

 Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń będzie miał dodatkowe

5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi

 Zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany

 W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez 

podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 

nadzorującego na wyjście. Zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny 

na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany 



Egzamin – informacje ogólne

 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.

 Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z 

zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego 

i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność 

została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed 

rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu



Egzamin – informacje ogólne

 Obowiązujące zasady bezpieczeństwa:

 Zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

 obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu 

bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie 

egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po 

zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

 niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

 konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych 

zdających po zakończonym egzaminie. 



Wytyczne Covid-19

 Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką 

z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 

niepełnosprawności intelektualnej, trudności 

w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub 

z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu 

oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością 

oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu 

w odrębnej sali egzaminacyjnej. 

Fakt ten należy zgłosić dyrektorowi szkoły 

nie później niż 18 maja 2021r.



Wytyczne Covid-19

 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego 

zakończeniu. 

 Wrażeniami po egzaminie dzielimy się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali 

spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 



Egzamin - schemat arkusza 



Egzamin - co należy sprawdzić po otrzymaniu arkusza?

Po rozdaniu arkuszy, przewodniczący zespołu 

nadzorującego informuje zdających:

Należy sprawdzić kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy 

arkusz egzaminacyjny zawiera (a)zeszyt zadań egzaminacyjnych 

oraz (b) kartę odpowiedzi

Należy sprawdzić czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera 

wszystkie kolejno ponumerowane strony

Należy sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach 

przygotowanych przez OKE.



Egzamin - kodowanie arkuszy

 Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki 

w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy 

rezerwowych

 Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w 

wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu 

zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod 

ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki 

przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje 

arkusza egzaminacyjnego. 

 W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL lub niezgodności w kodzie 

arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza zdający zwraca zespołowi 

nadzorującemu wadliwe naklejki



Egzamin - Czas pracy

 Arkusz z języka polskiego – 120minut (lub nie więcej niż 180minut 

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony).

 Arkusz z matematyki – 100minut (lub nie więcej niż 150minut w przypadku 

uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

 Arkusz z języka obcego nowożytnego – 90minut (lub nie więcej niż 135minut w 

przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

 W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po 

zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie 

płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w 

języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z 

treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.



Egzamin - Spóźnieni uczniowie

 Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie 

zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 

 W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu 

czynności organizacyjnych. Decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej 

ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale 

zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na 

tablicy (planszy). 

 Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na 1. 

i 2. stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest 

kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. 

W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego 

egzamin i otrzymuje kompletny arkusz.



Egzamin - Czynności końcowe

 Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed 

zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego 

arkusza egzaminacyjnego, członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń 

zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 

 Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę 

z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina 

zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi


