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Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu 

Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia 

Ministerstwa Edukacji Narodowej  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty (Dz. U.  poz. 1361), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 1905”, 

 
 

1. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły.  

1. 25,26,27 maja 2021 r. , godzina 8.30, zbiórka na holu szkoły  ( I piętro) Salezjańskiej Szkoły 

Podstawowej przy ul. Szkolnej 25, 

2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy 

stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument 

stwierdzający tożsamość ( ważną legitymację szkolną,  /dowód osobisty/paszport) i okazać go, jeśli zostanie o to 

poproszony.  

Klasa VIII A – sala gimnastyczna 

Klasa VIII B – gabinet 19 nr 1 – 14 

Klasa VIII B – gabinety 18 nr 15 – 28 

Język niemiecki – gabinet nr 17 

 

 

3. Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, tj. pióro lub długopis z 

czarnym tuszem/atramentem, oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki – linijkę. 

EWENTUALNE RYSUNKI NALEŻY WYKONYWAĆ DŁUGOPISEM!  

 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych. Uczniowie klasy VIII zostawiają ubrania wierzchnie, telefony komórkowe oraz 

inne urządzenia służące do komunikacji, torby, plecaki w odpowiednio przeznaczonych do tego salach;  

- klasa VIII A – sala nr 7,  

- klasa VIII B – sala nr 8. 

4. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu: 

1. 25 maja 2021r. (wtorek) 

a. – język polski – godz. 9.00 ( czas trwania 120 min.) 

2.  26 maja 2021r. (środa) 
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a. - matematyka– godz. 9.00 ( czas trwania 100 min.) 

3.  27 maja 2021r. (czwartek) 

a. – j. angielski lub j. niemiecki – zgodnie z deklaracją ( czas trwania 90 min.) 

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 są kompletne,  

c) sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w 

zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; braki powinien natychmiast zgłosić 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza – potwierdzić jego odbiór 

czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu  

d) sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, 

numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach. W przypadku 

wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem 

PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz 

zamieszcza w protokole przebiegu danego zakresu odpowiedniej części egzaminu  adnotację. Na zeszycie zadań 

egzaminacyjnych, karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych (jeżeli stanowi część arkusza) i karcie odpowiedzi w 

miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje 

odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły. 

 

UWAGA! Na egzaminie ósmoklasisty uczniom dyslektycznym zespół nadzorujący nakleja kod, a także wypełnia 

wszystkie miejsca kodowania. Uczniowie dyslektyczni nie przenoszą także rozwiązań na kartę odpowiedzi. 

6. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny 

rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:  

- j. polski - 120 min. (uczniowie z dostosowaniem max 180 min.) 

- matematyka – 100 min. (uczniowie z dostosowaniem max 150 min.) 

- j. obcy – 90 min. (uczniowie z dostosowaniem max 135 min.) 

 

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i 

zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.  

7. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a 

w szczególności:  
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a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu 

pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających 

kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)  

b) nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca  

c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi  

d) nie wypowiada uwag i komentarzy  

e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.  

8. W przypadku  

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia (słuchacza)  

- wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania 

przez ucznia (słuchacza) z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej  

- zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom (słuchaczom) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi 

(słuchaczowi) pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części 

egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu. 

9. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek zespołu 

nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i kompletność arkusza i odbiera go. Dodatkowo, jeżeli zdający 

zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z 

arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego 

sprawdza, czy uczeń (słuchacz) zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń 

poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń (słuchacz) 

wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.  

10. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie (słuchacze), którzy przenoszą 

rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas 

nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia 

rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują 

się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.  

11. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 

uczniów (słuchaczy) skutkuje unieważnieniem odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu tych 

zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń (słuchacz) przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej 

części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  
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12. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 

(słuchacza), który przystąpił do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie dodatkowym, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

unieważnia odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu tego ucznia (słuchacza). W zaświadczeniu o 

szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie 

wyników uzyskanych z odpowiednich zakresów/poziomów danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.  

13. Terminy dodatkowe: 

1. język polski - 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00 

2. matematyka - 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: do 2 lipca 2021 r.  

 Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:  do 8 lipca 2021 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: do 9 lipca 2021 r. 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.oke.wroc.pl/ 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY!!!! 

2. Zdjęcia do tablo i legitymacyjne w bibliotece 26.05.2021 r. ( po zakończonym egzaminie z matematyki 

uczniowie udają się do biblioteki). 

3. Na egzamin można wziąć ze sobą wodę w butelce, którą należy postawić na podłodze przy ławce. 

 

http://www.oke.wroc.pl/

