
I  NFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW PRZED EGZAMINEM   PRÓBNYM  

 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

1 języka polskiego – 120 minut  – 22 marca 2022
2 matematyki – 100 minut  – 23 marca  2022 
3 języka obcego nowożytnego – 90 minut – 24 marca 2022

Uczniowie do szkoły przychodzą najpóźniej do godziny 8.40 – na egzamin oczekują 
w świetlicy szkolnej i tam  pozostawiają swoje plecaki.
Wejście do sali egzaminacyjnej o godzinie 8.50

 
Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00. 
 

➢ Na egzamin uczniowie zgłaszają się w strojach galowych i z legitymacją szkolną. 

➢ Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą 
pożyczać przyborów od innych zdających. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie 
przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku 
egzaminu z matematyki również linijkę. 

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

➢ Każdego dnia egzaminu uczniowie będą wykonywać polecenia członków zespołów 
nadzorujących: 

➢przed wejściem członek komisji nadzorującej wylosuje dla ucznia numer stolika przy 
którym będzie pracował; 

➢w sali egzaminacyjnej zdający będzie kodować arkusze egzaminacyjne, sprawdzać 
kompletność arkuszy egzaminacyjnych, rozpoczynać pracę z arkuszem po otrzymaniu 
pozwolenia od nauczyciela, zgłaszać konieczność skorzystania  z toalety; 

➢oddawać arkusz egzaminacyjny po zakończeniu pracy; zdający może opuścić na stałe salę 
egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem); 

➢uczniowie, którzy przenoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi mają
dodatkowe 5 minut po zakończeniu egzaminu na sprawdzenie poprawności przeniesień. 

➢Uczniowie pozostają w sali egzaminacyjnej do zakończenia egzaminu próbnego, nie ma 
możliwości wcześniejszego wyjścia.

 
➢ Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub 

korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

➢ Uczniowie muszą pamiętać o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie 
egzaminu. 

➢ Po skończonym egzaminie ósmoklasiści udają się  na lekcje  - od 5 godziny  lekcyjnej.



W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ: 

1 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 
lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie części wspólnej szkoły,  
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub  po podejściu 
zdających do stanowiska egzaminacyjnego. 

2 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: 
a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

b) wychodzi do toalety

c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
 


