
 

1 
 

 

Organizacja egzaminów E8  - czerwiec 2020 
 

 

W związku z wytycznymi GIS oraz MEN dotyczącymi sposobu przeprowadzania egzaminu E8  

w okresie pandemii COVID-19 przedstawiamy Państwu organizację egzaminu w naszej szkole. 

I. SALE EGZAMINACYJNE ORAZ PRZYPISANIE DO NICH KLAS/UCZNIÓW 

EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI, JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

SALA 1 (budynek 54, aula D), klasa VIIIa 

czas podstawowy pracy z arkuszem standardowym odpowiednio: 120 minut / 100 minut / 90 minut 

czas wydłużony pracy z arkuszem standardowym odpowiednio: 180 minut / 150 minut / 135 minut 

 

SALA 2 (budynek 54, aula E), klasy VIIIb i VIIIc 

czas podstawowy pracy z arkuszem standardowym odpowiednio: 120 minut / 100 minut / 90 minut 

czas wydłużony pracy z arkuszem standardowym odpowiednio: 180 minut / 150 minut / 135 minut 

uczeń z arkuszem dostosowanym Q700 na którym zapisany jest czas pracy (język polski, matematyka) 

 

SALA 3 (budynek 54 sala nr 8 ze stanowiskiem komputerowym), klasa VIIIc 

uczeń z arkuszem dostosowanym Q200 na którym zapisany jest czas pracy 

 

SALA 4 (budynek 54, sala nr 1), klasa VIIIb 

uczeń z arkuszem dostosowany Q700 z języka angielskiego na którym zapisany jest czas pracy 
 

 

EGZAMIN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

SALA 5 (budynek 54, sala nr 3), klasa VIIIa 

uczeń - arkusz standardowy, czas 90 minut  
 

II. OBOWIĄZKI UCZNIA 

a. Uczniowie przychodzą punktualnie na egzaminy wg harmonogramu : 

• uczniowie przypisani do SALI 1 (VIIIA) przychodzą na godzinę 8.10 i ustawiają 

się w kolejce przed wejściem do budynku szkoły zachowując bezpieczną 

odległość (w przypadku deszczu pracownicy administracyjni wskażą miejsce 

oczekiwania), 

• uczniowie przypisani do SALI 2 (VIIIB i VIIIC) przychodzą na godzinę 8.25  

i ustawiają się w kolejce przed wejściem do budynku szkoły zachowując 
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bezpieczną odległość (w przypadku deszczu pracownicy administracyjni 

wskażą miejsce oczekiwania), 

• uczniowie przypisani do SALI 3, SALI 4 i SALI 5 przychodzą na godzinę 8.35  

i oczekują przy sali egzaminacyjnej na członków ZN. 

b. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

c. Przed wejściem na teren budynku uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce. 

d. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

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

telefonów komórkowych, smartwatch, maskotek – szkoła nie zapewni miejsca 

przechowania rzeczy, których nie można wnieść na salę egzaminacyjną. 

f. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów, które są zgodne  

z komunikatem Dyrektora CKE: 

• Każdy zdający musi mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu 

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do 

zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Błędne zapisy przekreśla się poziomą 

linią. Nie można korzystać z korektorów i gumek. 

• Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. 

Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem.  

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

• Osoby z chorobami przewlekłymi, mogą korzystać z zaleconego przez lekarza 

sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

g. Ze względu na przepisy sanitarne szkoła nie może zapewnić wody pitnej. Na egzamin 

można przynieść własną butelkę z wodą (mała butelka wody niegazowanej). Butelka 

z wodą musi stać na podłodze przy stoliku ucznia.  

h. Uczniowie po egzaminie rozchodzą się do domów. Obowiązuje zakaz gromadzenia się. 

 

III. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE W SALI EGZAMINACYJNEJ 

• wpuszczanie uczniów (uczniowie mają osłonięte usta i nos) na salę egzaminacyjną  

wg wykazu zdających w sali i harmonogramu z pkt. II. a.:  

o w przypadku konieczności identyfikacji, uczeń powinien uchylić maskę na żądanie 

nauczyciela przy zachowaniu bezpiecznego dystansu, 

o losowanie miejsca - tą czynność wykonuje nauczyciel wchodzący w skład ZN, 
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o przekazanie naklejek kodowych – po egzaminie naklejki kodowe uczniowie 

zabierają do domu i pamiętają o ich zabraniu na kolejny egzamin!!!, 

o zajmuje wylosowane miejsce (zajmując swoje miejsce można zdjąć maseczkę), 

• ok. 8.40 – przypomnienie najważniejszych procedur przebiegu egzaminu, 

• ok. 8.50 – czas na wyjście do toalety. 

 

IV. EGZAMIN 

• 9.00 – rozpoczęcie egzaminu (wniesienie arkuszy na salę). Po wniesieniu arkuszy na salę 

egzaminacyjną nie można już wpuścić spóźnionego ucznia!!! 

• 9.00 do ok. 9.15 – czas na czynności przygotowawcze kierowane przez Przewodniczącego 

Zespołu Nadzorującego: 

o rozdanie arkuszy (członkowie ZN),  

o zapoznanie się z instrukcją zawartą na pierwszej stronie (POLECENIE 

PRZEWODNICZĄCEGO ZN), 

o rozcięcie plomb zabezpieczających zawartość arkusza i sprawdzenie kompletności 

i czytelności otrzymanego arkusza (POLECENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZN), 

o kodowanie pod kierunkiem Przewodniczącego ZN (POLECENIE 

PRZEWODNICZĄCEGO ZN) – przyklejenie naklejek we właściwych miejscach 

arkusza, zapisanie kodu ucznia z naklejki kodowej we właściwe pola arkusza, 

o sprawdzenie prawidłowości kodowania przez ZN, 

• ok. 9.15 – zapisanie na tablicy czasu pracy uczniów, który jest równoznaczny  

z rozpoczęciem pracy z arkuszem. Od tego momentu obowiązuje bezwzględny zakaz 

rozmów, o jedyny dozwolony sposób komunikacji to poniesienie ręki i czekanie na 

podejście nauczyciela. 

 

V. ZAPAMIĘTAJ 

• Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek 

ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

o podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

o wychodzi do toalety, 

o kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

• Członkowie ZN nie mogą upominać uczniów świadomie zakłócających przebieg egzaminu, 
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• Każda rozmowa, głośne zachowanie lub inne zakłócenie ciszy świadomie sprowokowane 

przez ucznia musi obligatoryjnie zakończyć się przerwaniem pracy z arkuszem przez 

przewodniczącego ZN,  

• Po upłynięciu czasu podstawowego pracy z arkuszem uczeń, który ma obowiązek 

przeniesienia odpowiedzi z zeszytu na kartę odpowiedzi otrzymuje 5 minut na wykonanie 

tej czynności. W tym czasie nie można już rozwiązywać zadań.  

• Uczniowie, którzy są zwolnieni z obowiązku przenoszenia odpowiedzi z zeszytu na kartę 

zamykają arkusz i odkładają na brzeg stolika po upłynięciu czasu pracy. 

• Po zakończeniu wszystkich czynności uczeń zamyka arkusz, odkłada na brzeg stolika i czeka 

na podejście nauczyciela, który ponownie sprawdzi poprawność kodowania oraz 

kompletność oddawanego arkusza.  

• 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. 

• Na salę egzaminacyjną bezwzględnie NIE MOŻNA WNOSIĆ: 

o urządzeń telekomunikacyjnych (smartfony, smartwatch, słuchawki itp. urządzenia 

mogące pozwolić na komunikację). Złamanie tego zakazu jest równoznaczne  

z unieważnieniem egzaminu, 

o przyborów piśmienniczych i biurowych poza wymienionymi w pkt. II. f., 

o okryć wierzchnich, torebek, maskotek, piórników i innych pojemników. 

• Podczas egzaminu należy powstrzymać się od wychodzenia do toalety ze względu na 

przeszkadzanie innym uczniom. Oczywiste jest to, że nikt z członków ZN nie zabroni dziecku 

skorzystania z toalety w przypadku takiej potrzeby. Ważne jest to aby uwrażliwić młodzież 

na odpowiednie przygotowanie się do egzaminu pod tym kątem. Wcześniej o tym 

wspominaliśmy, że uczniowie przed rozpoczęciem egzaminu będą mieli czas na 

skorzystanie z toalety. 

• Podczas egzaminu należy zachować ciszę i spokój np.: 

o nie przesuwać głośno krzesła,  

o nie wydawać różnego rodzaju odgłosów, które w zwykłych warunkach 

wspomagają myślenie lub czynności,  

o nie „kręcić się”,  

o nie zaglądać do prac kolegów, 
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o nie podnosić podczas czytania arkusza ze stolika tak jak często postępujemy 

podczas lektury, książki lub gazety, 

o rozmawiać. 

• przed opuszczeniem za zgodą przewodniczącego ZN miejsce pracy (np. wyjście do toalety) 

zamknąć arkusz i odłożyć go na brzeg stolika. 

 

VI. SZCZEGÓLNE SYTUACJE PODCZAS EGZAMINU 

1. Wszelkie typowe sytuacje związane z postępowaniem ZN na zakłócenia przebiegu egzaminu są 

szczegółowo opisane w procedurach postępowania na wypadek: 

• Unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przez przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego. 

• Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach 

egzaminacyjnych. 

• Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD podczas egzaminu 

ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego. 

• Postępowanie w przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu 

ósmoklasisty zdanego przedmiotu. 

• Przerwanie pracy z arkuszem z przyczyn losowych lub zdrowotnych 

2. Wszelkie działania w sytuacjach, które nie są objęte procedurami są rozstrzygane przez 

Dyrektora OKE 

 

VII. KONTAKT 

Dość stresującą sytuacją dla wszystkich osób zaangażowanych w przebieg egzaminu jest problem 

z brakiem możliwości dotarcia na czas ze względu na kłopoty komunikacyjne (np. blokada drogi ze 

względu na zdarzenie drogowe).  

W związku z powyższym prosimy o zaplanowanie dojazdu do szkoły z odpowiednim zapasem 

czasowym.  

Mogą jednak pojawić się sytuacje losowe, których nie jesteśmy przewidzieć. Wtedy bardzo 

ważna jest szybka komunikacja ze szkołą w celu rozwiązania problemu. W związku  

z powyższym prosimy w takich sytuacja o kontakt telefoniczny: 

Bogusław Klimczuk - 609 737 411 

Andrzej Garbacik – 600 373 901 
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VIII. JESZCZE RAZ O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO 

 


