Egzamin ósmoklasisty - 16.06.2020 (wtorek), 17.06.2020 (środa), 18.06.2020 (czwartek).
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
1. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ oraz CKE uczeń musi przestrzegać zasad związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa, tj.
a) ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz
każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu
nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie lub kiedy zdający opuszcza
salę egzaminacyjną;
b) ma zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi w czasie trwania egzaminów;
c) nie dotyka dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzega higieny
podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia);
d) ma zakaz gromadzenia się w grupach przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu;

e) Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się;
f) szkoła nie zapewnia wody pitnej (na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą) oraz
nie ma możliwości zapewnienia posiłków;
g) czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej1,5 m);
h) zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
2. Uczeń zgłasza, się w każdym dniu na każdą część egzaminu o godz. 8.30 w miejscu
wyznaczonym przez dyrektora – sala nr 31 (j. polski, matematyka) sala nr 43, sala 1, sala 29,
sala 7 (j. angielski). 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 sam jest
objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją.
4. 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. ZDAJĄCYCH OBOWIĄZUJE
ZAKAZ POŻYCZANIA MATERIAŁÓW PIŚMIENNICZYCH OD INNYCH UCZNIÓW.
5. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić na
salę egzaminacyjną telefonów komórkowych oraz żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
czy elektronicznych.

6. 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.
7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy)
godziny rozpoczęcia pracy.
8. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach
wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
9. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.
10. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu
egzaminu.
11. 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.
12. 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.
13. Uczeń opuszcza salę tylko i wyłącznie po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali.
14. 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.

Egzamin

Data

Sala

Godzina

Czas trwania

Z JĘZYKA POLSKIEGO

16 czerwca 2020 (wtorek)

31

9.00

120 min

Z MATEMATYKI

17 czerwca 2020 (środa)

31

9.00

100 min

Z JĘZYKA

18 czerwca 2020 (czwartek)

43, 1,

9.00

90 min

ANGIELSKIEGO

29, 7

Wyniki egzaminu uczniowie poznają i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają
31 lipca 2020r.

Strona internetowa z informacjami na temat egzaminu, filmami, testami egzaminacyjnymi
i materiałami dodatkowymi:

www.oke.lomza.pl oraz www.cke.gov.pl

