
Egzamin ósmoklasisty 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 

  

1.  Termin główny egzaminu: 

a. Język polski – 16 czerwca (wtorek) o godz. 9:00 

b. Matematyka – 17 czerwca (środa) o godz. 9:00 

c. Język angielski – 18 czerwca (czwartek) o godz. 9:00 

2. Termin dodatkowy: 

a. Język polski – 7 lipca (wtorek) o godz.9:00 

b. Matematyka – 8 lipca (środa) o godz. 9:00 

c. Język angielski – 9 lipca (czwartek) o godz. 9:00 

3. Termin ogłoszenia wyników egzaminu i wydania zaświadczeń: 31 lipca  

 

4. CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH 

PRZEDMIOTÓW: 

a. język polski - 120 min.  

b. matematyka - 100 min.     

c. język obcy nowożytny - 90 min. 

W przypadku dostosowań warunków egzaminu czas może być wydłużony o 

max. 50% 

 

ORGANIZACJA EGZAMINU W SP2 

 

• 16, 17 i 18 czerwca uczniowie klasy 8a przychodzą  do szkoły  

na godz. 830, natomiast uczniowie klasy 8b na godzinę 845 

• WSZYSCY UCZNIOWIE MUSZĄ MIEĆ ZAŁOŻONE MASECZKI LUB 

PRZYŁBICE, które będą mogli zdjąć dopiero w Sali egzaminacyjnej po 

zakończeniu czynności organizacyjnych; 

• Rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z Zasadami 

bezpieczeństwa podczas egzaminu, które będą w dniu 9 czerwca 

zamieszczone na stronie internetowej szkoły (TRACI WAŻNOŚĆ DOKUNENT 

Z 25 MAJA) 



• Do 12 czerwca rodzice zobowiązani są dostarczyć do szkoły Oświadczenie, 

stanowiące Załącznik A do powyższych Zasad bezpieczeństwa. 

• Uczniowie, którzy piszą egzamin w salach 6G i 9G ustawiają się przed 

wejściem od strony poczty w odstępach 2m i oczekują na wejście do szkoły; 

• Uczniowie, którzy piszą egzamin w salach 1,2,4 lub 7ustawiają się przed 

wejściem głównym do szkoły w odstępach 2m i oczekują na wejście do 

szkoły; 

• Zdający powinni mieć przy sobie legitymację szkolną; 

• Po wejściu do szkoły uczniowie kierowani będą do sal, pełniących rolę szatni, 

a następnie po wylosowaniu numeru stolika - do sal egzaminacyjnych, gdzie 

oczekiwać będą na rozpoczęcie egzaminu; 

• o godz.8 50 przewodniczący zespołów nadzorujących w obecności 

przedstawicieli uczniów odbierają od dyrektora zestawy egzaminacyjne  

i przenoszą je do sal egzaminacyjnych. 

 

5. Na salę uczniowie wnoszą przybory:  

a. 2 długopisy (pióra) z czarnym tuszem (atramentem)  

b. linijkę (na egzamin z matematyki) 

c. małą butelkę wody niegazowanej 

d. Przybory nie mogą zawierać nadruków w postaci wzorów, tabliczki 

mnożenia itp.  

e. Nie wolno wnosić żadnych innych przyborów!  

f. nie wolno korzystać z długopisów zmazywalnych/ścieralnych 

g. nie wolno korzystać z kalkulatora 

h. Nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

6. Egzamin rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych nie 

szybciej niż o godz. 9 00 

7. Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają 

wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.  



8. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu 

czynności organizacyjnych, decyzję  wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej 

podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę 

razem z innymi uczniami. 

9. Czas pracy liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia i 

trwa tyle, ile podane zostało w punkcie 4.  

Do czasu dolicza się 5 minut na sprawdzenie, czy uczniowie poprawnie 

przenieśli odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

10. Choroba lub niesprawność czasowa ucznia - należy przedłożyć 

zaświadczenie lekarskie o formie dostosowania sprawdzianu (zażywanie 

lekarstw itp) 

 

11. W czasie egzaminu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca 

przebiegu egzaminu.  

 

12. Egzamin będzie unieważniony przez dyrektora szkoły  

w następujących przypadkach: 

a. stwierdzenie niesamodzielnego rozwiazywania zadań przez ucznia 

b. wniesienie lub korzystanie przez ucznia w sali egzaminacyjnej  

z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 

pomocniczych niewymienionych w punkcie 5  

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu  

w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, 

13. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa opisane są w dokumencie 

„Zasady bezpieczeństwa podczas Egzaminu ósmoklasisty w SP2” 

(www.sp2.ustron.pl). 

 

Uczeń nieobecny na egzaminie w czerwcu lub któremu unieważniono egzamin 

w terminie głównym, pisze egzamin w terminie dodatkowym. 

Wyniki obu sesji uczniowie otrzymują 31 lipca. 

 

 



 

 

 


