
NIEZBĘDNIK ÓSMOKLASISTY… TUŻ PRZED EGZAMINEM PRÓBNYM 

 

1. W dniu egzaminu bądź w szkole o wyznaczonej porze. Szkoła zapewnia dowóz i odwóz 

uczniów. Uczniowie korzystający z autobusu szkolnego będą mieli zapewnioną opiekę od 

godz. 7.45 do godz. 11.30. Pozostali uczniowie – wejście na teren szkoły od godz. 8:30 do 

8.40. 

2. Uczniowie korzystający z dowozu oraz pozostali uczniowie – wejście na teren szkoły od 

strony placu zabaw (wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej). 

3. Telefon komórkowy, smartwatch i inne gadżety elektroniczne pozostaw w domu. Nie 

przydadzą ci się na egzaminie, a wręcz ich posiadanie w sali egzaminacyjnej może 

spowodować unieważnienie twojego egzaminu. 

4. Miej ze sobą długopisy z czarnym atramentem (najlepiej kilka) i linijkę (na matematykę).  

5. Przed wejściem do szkoły włóż maseczkę, możesz ją zdjąć dopiero po otrzymaniu w sali 

egzaminacyjnej. 

6. Po sprawdzeniu listy udaj się bezpośrednio do wskazanego miejsca. Tam oczekuje na 

Ciebie przewodniczący komisji wraz z pozostałymi członkami i wskaże ci numer stolika 

(losowania dokonują członkowie komisji nadzorującej przebieg egzaminu). 

7. O godz. 9:00 otrzymasz arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący komisji poinformuje cię o 

czynnościach organizacyjnych, które masz obowiązek wykonać: 

• sprawdzić, czy wszystkie strony arkusza są zszyte kolejno i nie są wybrakowane, 

• następnie wpisać nr PESEL oraz trzyznakowy kod ucznia w wyznaczonych miejscach, 

• zgłosić nauczycielowi nadzorującemu wady arkusza. 

8. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza i zgodnie z tym postępuj 

przy zaznaczaniu odpowiedzi, zmianie odpowiedzi, nanoszeniu odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi itp.  

9. Czas na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego jest liczony po wykonaniu czynności 

organizacyjnych (patrz pkt. 6). Przewodniczący poda godzinę rozpoczęcia rozwiązywania i 

godzinę zakończenia pracy z arkuszem. 

• Język polski 120 minut 

• Matematyka 100 minut 

• Język angielski 90 minut 

Uczniowie z wydłużonym czasem pracy z zestawem mają do dyspozycji odpowiednio: język 

polski 180 minut, matematyka 150 minut i język angielski 135 minut. 

10. Na 10 minut przed upływem czasu przewodniczący poinformuje Cię o tym. Jest to czas do 

przeniesienia odpowiedzi zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z 

dostosowaniami egzaminacyjnymi). Po upływie czasu masz dodatkowe 5 minut na 

kontynuowanie tej czynności, ale nie na rozwiązywanie zadań. 



11. Po zakończeniu pisania egzaminu zamykasz arkusz, odkładasz na brzeg stolika i czekasz 

na nauczyciela nadzorującego egzamin, który sprawdzi czy twoje odpowiedzi są przeniesione 

na kartę odpowiedzi, a następnie pozwoli ci opuścić salę egzaminacyjną. 

12. Jeżeli ukończysz pracę z arkuszem przed czasem, pamiętaj, że możesz opuścić salę za 

zgodą nauczyciela nadzorującego najwcześniej po 60 minutach i najpóźniej na 15 minut przed 

upływem właściwego czasu trwania danej części egzaminu. 

13. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej, zakładasz maseczkę ochronną i opuszczasz szkołę 

zachowując wszystkie środki ostrożności zgodnie z wytycznymi. 

14. Pracuj efektywnie, nie zniechęcaj się podczas pisania egzaminu. Na pewno dasz radę i 

potrafisz. Opanuj stres i daj z siebie wszystko. Powodzenia! 
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