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EGZAMIN 
ÓSMOKLASISTY

Sesja egzaminacyjna 
w 2020 roku



TERMINARZ EGZAMINÓW 
ÓSMOKLASISTY w 2020 r.

termin główny

 język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) 

godz. 9:00 (120 minut)

 matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) 

godz. 9:00 (100 minut)

 język angielski – 23 kwietnia 2020 r. 

(czwartek) godz. 9:00 (90 minut)



Przebieg egzaminu 

 egzamin jest obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest 

warunkiem ukończenia szkoły; 

 każdego dnia uczniowie zdają w wyznaczonych wcześniej 

salach;

 uczniowie przychodzą do szkoły minimum pół godziny przed 

rozpoczęciem egzaminu; okazują się ważną legitymacją 

szkolną;

 na salę nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, 

bądź z nich korzystać;



• do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie

przybory wymienione w komunikacie o przyborach,

tj. w przypadku każdej części egzaminu – pióro lub długopis

z czarnym tuszem lub atramentem, a w przypadku egzaminu

z matematyki także linijkę (niedozwolone jest korzystanie

z długopisów zmazywalnych). Rysunki – jeżeli trzeba je

wykonać – zdający wykonują długopisem:

• odpowiedzi do zadań zamkniętych uczeń zaznacza na karcie

odpowiedzi, a do zadań otwartych w wyznaczonym miejscu;

• o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu

egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej

pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą

pracować;



• każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer

wylosował;

• w czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać

sali egzaminacyjnej;

• w przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką

potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na

wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na

swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany

w protokole przebiegu egzaminu w danej sali;



• członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi

na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem

arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania

egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień

dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje;

• po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący

zespołu nadzorującego informuje ich:

a) o zasadach zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego

b) o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie

poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych

na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na

rozwiązanie zadań



• po rozdaniu arkuszy zdający ma obowiązek;

- zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań

z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza

egzaminacyjnego oraz sprawdzenia kompletności arkusza;

- sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach

przygotowanych przez OKE;

• po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu

poprawności kodowania, przewodniczący zespołu

nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym

miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym

arkuszem egzaminacyjnym;

• po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie

spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej;



• jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza

to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka

arkusz i odkłada go na brzeg stolika;

• po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi,

nie zakłócając pracy pozostałym piszącym (odpowiednie obuwie);

• na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę

z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu

nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia

odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi

trudnościami w uczeniu się oraz piszących arkusz O800, O700

i O200.



Zespół Nadzorujący

co najmniej 2 osoby

1 nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest 

egzamin gimnazjalny; nauczyciel ten pełni funkcję PZN,

co najmniej jeden członek zespołu z innej szkoły,

jeżeli w sali jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków w ZN 

zwiększa się o 1 nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.
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Sale egzaminacyjne



w skład ZN nie mogą wchodzić nauczyciele przedmiotów,  

z  których przeprowadzany jest dany zakres egzaminu

w skład ZN w części 3 nie mogą wchodzić nauczyciele 

języka obcego, z którego jest przeprowadzany egzamin.
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Zespół Nadzorujący



Unieważnienia

Powody:

• niesamodzielne rozwiązania zadań;

• występowanie w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych 

sformułowań wskazujących na udostępnianie/korzystanie 

z rozwiązań innego ucznia;

• zgłoszenie zastrzeżeń związanych przeprowadzeniem egzaminu; 

• niemożność ustalenia wyników danej części egzaminu z powodu 

zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.



Rodzice:

• otrzymują informację o zamiarze unieważnienia;

• mają prawo do wglądu do dokumentacji;

• mogą wnieść do CKE zastrzeżenia do rozstrzygnięcia 

dyrektora OKE;



Wgląd do pracy

Wgląd do pracy

• może odbyć się w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania 

zaświadczenia – wniosek o wgląd;

• termin i miejsce wglądu są ustalane w ciągu nie więcej niż 5 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia wniosku;

• rodzice mogą złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów;

• dyrektor OKE informuje pisemnie rodziców o wyniku 

weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku;



Zgłaszanie zastrzeżeń

• Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w terminie 

2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części egzaminu na 

wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE, jeżeli uznają, że 

w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania; 

• termin rozpatrzenia przez OKE – 7 dni;

• odwołanie do CKE w ciągu 3 następnych dni;

• termin rozpatrzenia przez CKE – 7 dni.


