Egzamin ósmoklasisty – 15.04.2019 (poniedziałek), 16.04.2019 (wtorek), 17.04.2019 (środa).
1. Uczeń zgłasza, się w każdym dniu na każdą część egzaminu o godz. 8.30 w miejscu
wyznaczonym przez dyrektora (zgodnie z wywieszonymi listami).
2. O ustalonej godzinie – 8.40 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na
wywieszonej liście, losują miejsca przy stolikach, odbierają koperty z kodami i zajmują miejsca
zgodnie z wylosowanym numerem.
Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją.
3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie długopis lub pióro z czarnym
tuszem/atramentem. Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.
Rysunki – jeżeli trzeba wykonać - zdający wykonują długopisem.
4. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić na
salę egzaminacyjną telefonów komórkowych oraz żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
czy elektronicznych.
5. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego
zdający ma obowiązek:
a) zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; w
razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,
b) sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony,
czy są wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji
liczba zadań; braki powinien natychmiast zgłosić,
c) sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać
swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w
wyznaczonych miejscach,
d) po czynnościach wstępnych zespół nadzorujący nie może udzielać żadnych informacji.
Uwaga: Uczeń NIE odrywa kart odpowiedzi.
6. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy
(planszy) godziny rozpoczęcia pracy.
7. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach
wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.
9. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca
przebiegu egzaminu.
10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez
ucznia, wniesienia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego, elektronicznego lub

telefonu komórkowego, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób
utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
przerywa danemu uczniowi pracę z danym arkuszem egzaminacyjnym, co odnotowuje w
protokole przeprowadzenia egzaminu.
11. Zdający, który ukończył pracę, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez
podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek zespołu
nadzorującego podchodzi, sprawdza poprawność kodowania i kompletność arkusza oraz odbiera
go.
12. Uczeń opuszcza salę tylko i wyłącznie po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali. Uczeń
wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym uczniom.

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – sala 31, sala 1
EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO - godz. 9.00
Czas trwania – 120 min

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – sala 31, sala 1
EGZAMIN Z MATEMATYKI - godz. 9.00
Czas trwania – 100 min

17 kwietnia 2019 r. (środa) - sala 42, 43, 1
EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - godz. 9.00
Czas trwania – 90 min

Strona internetowa z informacjami na temat egzaminu, filmami, testami egzaminacyjnymi
i materiałami dodatkowymi:
www.oke.lomza.pl

