
Procedury egzaminacyjne 2020/ 2021 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie 



 wiadomości i umiejętności określone w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego 
w odniesieniu do wybranych 
przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. 
Wyjątkowo – w 2021 r. – egzamin 
ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i 
umiejętności określone w wymaganiach 
egzaminacyjnych 

 Informatory   - link   

 Egzamin 8 klasisty - link        

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/


 

 

 

 Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem 
ukończenia szkoły 

 





 W 2021 r. uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca, 
natomiast 9 lipca każdy uczeń otrzyma 
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty.  

 
 Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy 

oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z 
każdego przedmiotu. 

 
 Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie 

ósmoklasisty będą publikowane na stronach 
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i 
okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu 
egzaminu ok. godz. 13:00. 



 Dyrektor szkoły przekaże zdającym z wyprzedzeniem 
(np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której 
powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem 
egzaminu –mogą to być np. różne godziny dla 
zdających z różnych sal egzaminacyjnych 

 Uczeń chory - zwolnienie lekarskie z tego samego dnia. 

 Spóźnienia – do 15 minut, decyzja przewodniczącego.  

 Egzamin dodatkowy.  

 Strój stosowny do okazji.  

 OBOWIĄZKOWO: sprawdzenie kompletności arkusza 

egzaminacyjnego. 

 Brudnopis:  jego treść nie jest brana pod uwagę. 

 



W czasie egzaminu uczeń nie może:  

- rozmawiać, przeszkadzać piszącym w inny sposób, 

- jeść, przyjmować leków (nie dotyczy uczniów ze wskazaniami 

medycznymi), dopuszczona jest butelka wody mineralnej, 

- ściągać, 

 - chodzić po klasie,  

- zadawać pytań członkom komisji,  

- mieć przy sobie urządzeń telekomunikacyjnych, kalkulatora, 

torebki, 

- wychodzić z sali (wyjątek –wyjście do toalety, odnotowane w 

protokole). 

 
Złamanie zasad = przerwanie lub unieważnienie egzaminu  
(uczniowi, grupie uczniów lub wszystkim piszącym w danej 

sali) 
 



Unieważnienie egzaminu po jego zakończeniu? 

 

Decyduje CKE w przypadku stwierdzenia 
niesamodzielności prac. 

 



 Czytanie ze zrozumieniem treści zadań, 

przypisów i tekstów: najpierw tekst, później 

zadania. 

 Przestrzeganie wyznaczonych przez autorów 

testu limitów 

 Należy próbować rozwiązać każde zadanie.  

 UWAGA! Punktacja 0 - 1: zła odpowiedź = 0 p. 



Tak  Nie  

 legitymacja 

 długopis z czarnym tuszem 

 linijka – część matematyczna 

 chusteczki 

 rysunki zdający wykonują 

długopisem (NIE ołówkiem) 

 urządzenia 

telekomunikacyjne  

 torebki, reklamówki, 

piórniki, itp. 

 kalkulator, inne przybory 

 korektor 
 



 Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, 
nauczyciel, inny pracownik szkoły, 
obserwator, egzaminator lub inna osoba 
zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu 
–bez objawów chorobowych kompatybilnych 
z objawami COVID-19 

 

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419 Przeprowadzanie EGZAMINY_2021 COVID Wytyczne PUBL.pdf


 Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, 
obserwator, egzaminator lub inna osoba 
zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie 
może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w 
domu z osobą w izolacji w warunkach domowych 
albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w 
warunkach domowych 

 
ALE: 
 
 Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest 

ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona 
przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła 
wszystkie przewidziane procedurą dawki danej 
szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet 
jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź 
osobą na kwarantannie 



 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na 
teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga 
pomocy np. w poruszaniu się 

 
 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych 

rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, 
maskotek (rzeczy osobiste –plecak, torbę, kurtkę, telefon 
itp. zostawiamy w swojej szafce w szatni) 

 
 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych 

przyborów piśmiennych, linijki, itd. Jeżeli szkoła zdecyduje 
o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych dla zdających –
konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów 
jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja 
nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów 
od innych zdających 

 
 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy 

przynieść własną butelkę z wodą 
 



 Czekając na wejście do szkoły albo sali 
egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 
odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta 
i nos (maseczką jedno-lub wielorazową). 

 
 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z 

zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa 
obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem 
sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez 
zdających.  

 
 Podczas wpuszczania uczniów do sali 

egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 
może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie 
twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 
(konieczne jest wówczas zachowanie co 
najmniej1,5-metrowego odstępu). 
 



 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: 

 1) podchodzi do niego przewodniczący albo 
członek zespołu nadzorującego, aby 
odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

 2) wychodzi do toalety 
 3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym 

i wychodzi z sali egzaminacyjnej 



 Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu 
nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe 
–mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet 
po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują 
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w 
przypadku członków zespołu nadzorującego i 
innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie 
egzaminu w danej sali) 



 
 Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką  

z powodu: 

 całościowych zaburzeń rozwoju,  

 zaburzeń psychicznych,  

 niepełnosprawności intelektualnej,  

 trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa 

 lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, 
układu oddechowego lub krążenia, przebiegających  
z niewydolnością oddechową lub krążenia,  

  

 mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali 
egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi 
zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi  
oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 
2m. 



UWAGA: 

 Sytuacja, w której dany zdający ze 
względów zdrowotnych nie może zakrywać 
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona 
dyrektorowi szkoły nie później niż na 
tydzień przed terminem przystępowania do 
egzaminu 

 Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje 
informację o konieczności organizacji 
egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej 
dyrektorowi okręgowej komisji 
egzaminacyjnej 



 Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się 
stanowisko do dezynfekcji rąk  wyposażone we 
właściwe płyny dezynfekcyjne do rąk oraz 
umieszczona jest informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby 
wchodzące do szkoły. 
 

 należy unikać tworzenia się grup zdających przed 
szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu 

  
 wrażeniami po egzaminie dzielimy się między sobą z 

wykorzystaniem mediów społecznościowych, 
komunikatorów, telefonicznie, unikamy spotkań w 
grupie, np. przy wejściu do szkoły 


