Próbny Egzamin Ósmoklasisty 17.03.2021-19.03.2021
 W egzaminie próbnym może wziąć udział wyłącznie uczeń
bez jakichkolwiek objawów chorobowych i nieobjęty kwarantanną
lub izolacją.
•
Uczniowie klas ósmych w dniach egzaminu próbnego przychodzą lub przyjeżdżają do szkoły
na 8.45.






Przed wejściem do szkoły uczniowie muszą postępować zgodnie z reżimem sanitarnym, tzn.
zachować co najmniej 1,5 m odstępy, zasłonięte usta i nos. Wchodząc do szkoły, uczeń
dezynfekuje ręce. Następnie przechodzi do Sali 13, 14, 15 lub 16 (na parterze)– cały czas
zachowując bezpieczny odstęp od innych osób. Listy osób w poszczególnych salach będą
wywieszone na drzwiach. W wyznaczonej Sali uczeń zostawia kurtkę i rzeczy osobiste
w plecaku/torebce
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jednolub wielorazową). 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 najmniej 1,5-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 nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

•
Przed egzaminem uczniowie przebywają wyłącznie w wyznaczonych salach na parterze.
Tu pozostawiają wierzchnie ubranie, torby, plecaki i TELEFONY.
•
Uczeń musi mieć 2 długopisy lub pióra z czarnym wkładem, w drugim dniu egzaminu także
linijkę. Może wnieść małą butelkę wody mineralnej, którą stawia na podłodze przy stoliku. Szkoła nie
zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
W czasie egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie
mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
•
Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów. Samo
ich posiadanie bez użycia w czasie egzaminu powoduje przerwanie i unieważnienie egzaminu.
•
O 8.55 uczniowie ustawiają się w kolejce do właściwej Sali egzaminacyjnej, zachowując
bezpieczną odległość 1,5 m.
•
Nie wolno się spóźniać. Po zakończeniu czynności organizacyjnych spóźniony uczeń nie
zostanie wpuszczony na salę.

•
O 9.00 – rozdanie arkuszy. Uczeń na polecenie Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
sprawdza kompletność arkuszy, zapoznaje się z instrukcją rozwiązywania zadań na pierwszej stronie
arkusza, koduje (zamieszcza w wyznaczonych miejscach kod ucznia).
•
Zakończenie czynności organizacyjnych i rozpoczęcie egzaminu na wyraźne polecenie
nauczyciela nadzorującego. Po rozpoczęciu egzaminu uczeń może zdjąć maseczkę!

Czas trwania poszczególnych egzaminów:
Język polski – 120 min (180)
Matematyka – 100 min (150)
Język obcy – 90 min (135)
•
W czasie trwania egzaminu uczeń nie powinien opuszczać sali. Konieczność skorzystania
z toalety w czasie egzaminu (tylko w sytuacjach wyjątkowych) uczeń sygnalizuje przez podniesienie
ręki. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na stoliku. Wychodząc z Sali uczeń zakłada maseczkę!
•

Należy samodzielnie rozwiązywać zadania w czasie egzaminu.

•

Należy pamiętać o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

•
Uczeń nie odrywa karty odpowiedzi od zeszytu zadań egzaminacyjnych (egzamin z języka
polskiego i obcego)!!!


•

Egzamin z matematyki – uczeń wyrywa kartę rozwiązań egzaminacyjnych wraz z kartą
odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od
karty rozwiązań zadań)
Po zakończeniu pracy zamknięty arkusz uczeń pozostawia na brzegu stolika.

•
Chęć wcześniejszego opuszczenia sali po zakończeniu pracy należy sygnalizować przez
podniesienie ręki. Uczeń nie może opuścić Sali przed upływem 60 minut egzaminu oraz 15 minut
przed końcem egzaminu. Po wyjściu z sali uczeń (jeśli nie czeka na autobus) natychmiast udaje się
do domu, nie spotykając się z rówieśnikami.
•
Po zakończeniu egzaminu uczniowie natychmiast opuszczają teren szkoły. Osoby
dojeżdżające będą oczekiwać na odwóz w świetlicy szkolnej (do 12.40)
Należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia
do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu
i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym
egzaminie. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do
szkoły.

INFORMACJE DODATKOWE
•

W przypadku:

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego
albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom
– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi daną część
egzaminu.
•
Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi
ósmoklasisty) dostępne są:
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

HARMONOGRAM PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

•

JĘZYK POLSKI –17 marca 2021 r.( środa) godz. 9.00

•

MATEMATYKA – 18 marca 2021 r. (czwartek) godz. 9.00

•

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 19 marca 2021 r. (piątek) godz. 9.00

