INFORMACJA O PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) ORAZ
UCZNIÓW
ROK SZKOLNY 2018/2019

I. HARMONOGRAM PRZEBIEGU EGZAMINÓW
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w dniach

15-16-17 kwietnia 2019r.
Egzamin ósmoklasisty przez trzy kolejne dni rozpoczyna się o godzinie 9:00:
1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120
minut
2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który
trwa 90 minut.
Do czasu trwania egzaminu z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu
przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia
odpowiedzi na kartę odpowiedzi ( 5 minut ).
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do
egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w terminie dodatkowym.
Podobnie uczeń, który przerwał lub któremu przerwano i unieważniono
egzamin z danego przedmiotu w terminie głównym.
Terminy dodatkowe egzaminów w roku szkolnym 2018/2019
1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
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3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro
lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu
z matematyki również linijkę. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie
wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMNIU
1.W dniu egzaminu uczeń obecny jest w szkole o godz. 8:15. O godzinie
wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie
wchodzą do sali pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą
pracować.
2. Uczeń zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości (legitymację
szkolną, bez okładki).
3. Po wejściu do sali uczeń zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer
wylosował.
4. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych
i korzystania z nich. W przypadku naruszenia procedury egzamin uczniowi
zostanie przerwany.
5. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory
wymienione w komunikacie o przyborach, tj. przybory do pisania: pióro lub
długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z
matematyki również linijkę.
6. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, która
powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
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7. Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych
miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań
egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia
i numer PESEL, oraz otrzymane przy wejściu naklejki. Uczeń nie podpisuje
arkusza egzaminacyjnego. We wskazanym czasie sprawdza kompletność
arkusza egzaminacyjnego. Pracę z arkuszem rozpoczyna po otrzymaniu
pozwolenia od nauczyciela.
8. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali
egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu
nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali. W przypadku
konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez
podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia pozostawia zamknięty arkusz
egzaminacyjny na swoim stoliku.
9. Obowiązuje samodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych oraz cisza
i zakaz rozmów. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
10. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez
podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Czeka aż
członek zespołu nadzorującego sprawdzi kompletność materiałów. Po
otrzymaniu zezwolenia wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym
piszącym.
11.

Zaznaczanie

rozwiązań

zadań

zamkniętych

odbywa

się

poprzez

zamalowanie, wyłącznie czarnym długopisem, odpowiedniej kratki na karcie
odpowiedzi. W przypadku pomyłki błędne zaznaczenie należy otoczyć
kółkiem i zaznaczyć inną odpowiedź.
12. Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu zostaną uczniom
przedstawione na godzinach wychowawczych.
Unieważnienie

egzaminu

ósmoklasisty

z

danego

przedmiotu

przez

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego może nastąpić w przypadku:
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a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiazywania 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.
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