
Egzamin 2019/2020  
 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły 8.15 - 8. 45. Wchodzą  2 wejściami: 
głównym - siedzący w salach:201-206, 301-305 

bocznym ( od ul. Piastowskiej) - siedzący w salach  207-209, 306-
311, gabinet pedagoga, gabinet logopedy 
 

2.Dezynfekują ręce.Przechodzą do sali w której  będą pisać egzamin 
. 
3.Przestrzegają zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, 
wskazane w Wytycznych, tj.  

a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w 
sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej 
do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby 
odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający 
opuszcza salę egzaminacyjną  
b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 
c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a 
także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie 
ust zgięciem łokcia)  
d) zakaz gromadzenia się w grupach, 
 

4.  Zdający powinni mieć przy sobie: 
  dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i 

okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku 
odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być 
potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela 
danej szkoły.  

 2 długopisy z czarnym tuszem nieścieralne 
 w przypadku egzaminu z matematyki linijkę 
 mogą mieć wodę (stoi na podłodze, aby nie zalać pracy,) 

Na salę egzaminacyjną nie wnosimy telefonów, urządzeń 
elektronicznych, kalkulatorów 

 

5.Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący 
zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich 
obecności numery stolików, przy których będą pracować. 
 



6. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla 
niego wylosowany, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje 
wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej. 
  
7. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 
uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych 
przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 
uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków 
wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z 
wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.  
 
8.W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką 
potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia 
przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia 
zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Wychodząc z sali 
egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i 
nos.  
 
9. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na 
pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz 
instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych w 
Wytycznych.  
 
10.W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się 
żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie 
komentuje 
 
11.Po rozdaniu arkuszy uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego 
zamieszczoną na 1. i 2. stronie arkusza. Sprawdza, czy arkusz 
egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie 
strony. W razie potrzeby zgłasza braki. Koduje prace w wyznaczonym 
miejscu, oraz umieszcza naklejki.  
 
12.Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności 
kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy 
(planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas 
rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. 
 

13. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to 
zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i 



odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego 
lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza 
kompletność materiałów, przestrzegając zasad określonych w 
Wytycznych. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy 
wcześniej niż na 15 minut przed zakończeniem czasu 
przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego 
arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, 
czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku 
braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności . 
 

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył 
pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem 
wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu 
ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli 
zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie 
opuszczają sali egzaminacyjnej.  

 
15. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie 

zakłócając pracy pozostałym piszącym.  
 


