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Organizacja egzaminów ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 225 

im. Józefa Gardeckiego w Warszawie 

zgodna z wytycznymi CKE, MEN i GIS dotyczącymi organizowania 

i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów 

 

Drodzy Ósmoklasiści, 

przed Wami 3 dni egzaminów: 

16 czerwca, wtorek, godz. 9:00 język polski – 120 minut 

możliwość przedłużenia (dla uczniów 

z dostosowaniem) – 180 minut 

17 czerwca, środa, godz. 9:00 matematyka – 100 minut 

możliwość przedłużenia (dla uczniów 

z dostosowaniem) – 150 minut 

18 czerwca, czwartek, godz. 9:00 język angielski – 90 minut 

możliwość przedłużenia (dla uczniów 

z dostosowaniem) – 135 minut 

termin dodatkowy – 7, 8, 9 lipca 

2020 r. 

 

 

Na początek zapoznajcie się z ważnymi informacjami związanymi 

z bezpieczeństwem: 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

Osoby chore przystępują do testu w terminie dodatkowym. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

egzaminu (np. pracownik obsługi)  nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa 

w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Czekając na wejście do szkoły i później do sali, zdający zachowują 

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

(maseczka, przyłbica). 

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

(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności 

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust 

i nosa maseczką).  

5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca 

w sali egzaminacyjnej. 

6.  Po zajęciu miejsca w sali, zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, 

kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane 
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przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z testem i wychodzi 

z sali.  

7. Zdający wchodzą i wychodzą ze szkoły 3 wejściami:  wejściem głównym, 

przez szatnię i bramą od strony boiska w piłkę nożną – wejście przy sali 

gimnastycznej. 

8. Oczekując na wejście do szkoły zdający zachowują między sobą dystans 1,5 

metra. 

9. Przy wejściu do szkoły kandydatom i nauczycielom mierzona jest temperatura. 

Szkoła posiada termometry bezdotykowe. Na egzamin nie zostanie 

zakwalifikowana osoba z temperaturą powyżej 37,5 stopnia Celsjusza. 

10.  Po wejściu do szkoły kandydaci dezynfekują ręce i udają się pod wskazane 

sale.  

11.  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z kandydatem na teren szkoły, 

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

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

książek (za wyjątkiem cudzoziemców, którzy na egzamin z j. polskiego 

i matematyki przychodzą z własnym słownikiem dwujęzycznym), 

telefonów komórkowych, maskotek.  

13.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu. Zdający nie 

mogą pożyczać przyborów od innych zdających! 

14.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

15.  Zdający piszą w salach: sali gimnastycznej – 25 uczniów, 100 (tylko język 

polski), 208, 200, 201, 202, 203, 204, 205 – w grupach od 5 do 9 osób 

w zależności od egzaminu. Każdy uczeń otrzyma drogą elektroniczną 

informację, którym wejściem wchodzi do szkoły i w której sali pisze 

poszczególne egzaminy. 

16.  Po egzaminie,  po opuszczeniu szkoły zdający udają się bezpośrednio 

do domu. Emocjami związanymi z egzaminami dzielą się z kolegami 

i koleżankami telefonicznie lub w inny zdalny sposób.  

To najważniejsze z zasad bezpieczeństwa, do których powinniście się stosować. 

O pozostałych będziecie na bieżąco informowani przez przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej. 

 

Teraz przeczytajcie, jak przebiegał będzie Wasz egzamin każdego dnia. 

 

Codziennie stawicie się w stroju galowym przed wyznaczonym wejściem do szkoły – 

w odstępach 1,5 metrowych między godziną 8:10 a 8:20.  

Pracownik obsługi mierzy Wam temperaturę termometrem bezdotykowym. 

Ze względów bezpieczeństwa warto taki pomiar przeprowadzić już w domu. 
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Uczniowie z temperaturą powyżej 37,5 stopnia nie będą dopuszczeni do egzaminu 

w terminie głównym. 

Po zmierzeniu temperatury, otrzymacie wylosowany rano przez przewodniczącego 

komisji z Waszej sali numer ławki, przy której będziecie pracować, a następnie 

zostaniecie pokierowani bezpośrednio do swojej sali.  

W przypadku niskiej temperatury lub deszczu, kiedy konieczne będzie pozostawienie 

kurtek i parasoli  - zostaniecie poinformowani o miejscu ich pozostawienia (wieszaki 

przed salą gimnastyczną, sala 101 na pierwszym piętrze dla uczniów piszących 

w salach 100, 208, 200, szatnia (wyznaczone boksy) dla uczniów piszących w salach 

201, 202, 203 i 204. 

Jeszcze raz przypominamy, że telefony komórkowe i maskotki tego dnia najlepiej 

zostawić w domu. W sytuacji, kiedy zdający musi posiadać telefon komórkowy, 

pozostawia go wyłączonego w przezroczystej koszulce, w środku z kartką z imieniem 

i nazwiskiem w specjalnym pudełku przed wejściem do sali egzaminacyjnej. 

W koszulce takiej należy pozostawić także nośniki elektroniczne typu smartwatche 

i inne nieznane nam – do sali egzaminacyjnej nie wolno Wam wnieść żadnych 

urządzeń elektronicznych, dotyczy to także komisji egzaminacyjnych. 

 

Jakie przybory możecie mieć ze sobą? 

W przezroczystej, nieszeleszczącej koszulce przynosicie legitymację szkolną, 

czarny, nieścieralny długopis (najlepiej dwa) oraz linijkę. Linijka przyda się nie 

tylko na matematyce, ale też na języku polskim i j. angielskim  - do rozcięcia 

zabezpieczeń arkusza. Rysunki wykonujecie w arkuszu egzaminacyjnym 

z matematyki długopisem. 

Oprócz przyborów przynosicie ze sobą własną butelkę wody. Butelkę stawiacie 

w sali przy nodze swojego stolika. Woda nie może stać na stoliku – chronimy w ten 

sposób arkusze przed zalaniem. 

W każdej komisji egzaminacyjnej oprócz znanego Wam nauczyciela z naszej szkoły 

będzie też nauczyciel z innej szkoły podstawowej. 

Po wejściu do sali egzaminacyjnej, zajmujecie miejsce zgodnie z wylosowanym 

numerkiem. Od komisji otrzymacie wizytówkę, na której znajdować się będzie Wasze 

imię i nazwisko, numer pesel i kod ucznia. Swój kod i pesel zapiszecie na stronie 

tytułowej arkusza zadań i na karcie odpowiedzi (a na matematyce także na każdej 

stronie Karty rozwiązań zadań), kiedy zostaniecie o to poproszeni. Pamiętajcie – nie 

podpisujecie się w żadnym miejscu imieniem i nazwiskiem. Za uczniów, którzy 

mają przyznane dostosowanie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – 

kod i pesel zapiszą nauczyciele nadzorujący. 



4 
 

Dostaniecie ponadto kopertę z 11 naklejkami, które będzie należało przykleić 

w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego – po egzaminie kopertę 

z niewykorzystanymi naklejkami oddajecie razem z arkuszem komisji. Otrzymacie 

ją znów następnego dnia – po wejściu na kolejny egzamin. 

Na język polski i język angielski potrzebne będą po 2 naklejki, na matematykę – 6. 

Ostania naklejka posłuży tylko uczniom piszącym na komputerze – do naklejenia 

na wydruk zadania otwartego z języka polskiego. 

Kiedy będziecie już przygotowani Przewodniczący zespołów nadzorujących zejdą 

odebrać arkusze egzaminacyjne od Pani Dyrektor Elżbiety Krużyńskiej, towarzyszyć 

im będzie jeden uczeń z sali gimnastycznej – dzięki niemu będziecie pewni, 

że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone. 

Po powrocie do sali, Przewodniczący poinformuje Was o zasadach zachowania 

podczas egzaminu. 

Przewodniczący przypomni Wam zasady wynikające z pisania egzaminu 

w warunkach zagrożenia. Ponadto poinformuje Was, że:  

W czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali. W uzasadnionych 

przypadkach zgłaszacie potrzebę skorzystania z toalety przez podniesienie ręki. 

Czas nieobecności jest odnotowany w protokole. 

Po zakończeniu czasu pracy z arkuszem dostaniecie dodatkowe 5 minut 

na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi. 

Jeśli poczujecie się bardzo źle w trakcie egzaminu – koniecznie, poprzez 

podniesienie ręki, zgłoście to komisji. 

Kiedy otrzymacie arkusze, widnieć na nich będzie data kwietniowa, zgodna 

z pierwszym planowanym terminem egzaminów, to nie błąd. 

Kolejne czynności wykonujecie zgodnie z poleceniami: 

 Proszę o zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza. 

Pamiętajcie, że ewentualne pytania możecie zadać tylko do instrukcji. Jeżeli 

chodzi o zadania egzaminacyjne – nie wolno Wam zadać żadnego pytania! 

Po zapoznaniu się z instrukcją: 

 Proszę o sprawdzenie kompletności arkuszy – czy arkusz zawiera zeszyt 

zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi (a na matematyce także kartę 

rozwiązań zadań otwartych) oraz czy zeszyt zadań zawiera wszystkie 

kolejno ponumerowane strony. 

 Proszę o sprawdzenie zgodności numeru pesel na wizytówce naklejonej 

na ławce i numerem pesel na naklejkach w kopercie. 

 Poproszę teraz o zakodowanie arkuszy: na  1 stronie zeszytu zadań 

i na karcie odpowiedzi: wpisujemy kod ucznia, numer pesel 
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oraz naklejamy naklejki. (na matematyce naklejki naklejamy także 

na każdej stronie arkusza rozwiązań) 

Za uczniów, którzy nie przenoszą odpowiedzi na kartę – czynności te wykonują 

członkowie zespołu nadzorującego egzamin. 

Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem zespół nadzorujący sprawdzi jeszcze 

poprawność kodowania. 

Kiedy właściwa część egzaminu się rozpocznie, a na tablicy zostanie zapisana 

godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem – dajcie z siebie wszystko. Na 

pewno potraficie. Dokładnie czytajcie polecenia, zanim zaznaczycie odpowiedź, 

przeczytajcie wszystkie możliwe odpowiedzi. Jeśli trzeba – poszukajcie odpowiedzi 

w tekście. Każdy punkt jest na wagę złota! 

Odpowiedzi na zadania otwarte zapisujcie czytelnie, poprawnie zbudowanymi 

zdaniami. 

Wykorzystujcie brudnopis – tam, zanim rozpoczniecie np. wypracowanie, napiszcie 

plan swojej pracy pisemnej. 

Wykorzystajcie proszę czas maksymalnie. Nie oddawajcie wcześniej arkuszy. Jeśli 

pozostanie Wam czas – wykorzystajcie go na ponowne przeczytanie tekstów i zadań, 

być może znajdziecie błąd. 

Będziemy trzymać za Was kciuki! 

Mocno w Was wierzymy! 

W imieniu Dyrekcji szkoły i Wszystkich Nauczycieli 

Barbara Tłoczek 

Uczniowie, którzy z powodu choroby nie będą mogli pisać w terminie czerwcowym, 

niech się nie martwią – drugi termin – lipcowy – jest tak samo ważny! 

 


