
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Egzamin ósmoklasisty w roku 2021 jest przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenie Ministra Edukacji 

i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku, oraz sprawdza w jakim stopniu zdający spełnia 

te wymagania. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje 

następujące przedmioty:  

 język polski 

 matematyka 

 język obcy nowożytny ( angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, 

rosyjski, ukraiński) 

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja.  

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 

Dzień Przedmiot 
Godzina 

rozpoczęcia 
Czas trwania 

25 maja, wtorek język polski 9:00 120 minut 

26 maja, środa matematyka 9:00 100 minut 

27 maja, 

czwartek 
język obcy nowożytny 9:00 90 minut 

 

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami 

może zostać przedłużony: 

 o 60 minut – w przypadku języka polskiego, 



 o 50 minut – w przypadku matematyki, 

 o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego. 

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w czasie egzaminu ósmoklasisty: 

Uczniowie w dniu egzaminu przychodzą do szkoły o godzinie 8.30, zawsze 

zachowując dystans co najmniej 1,5 m od innych. 

Uczniowie dojeżdżający oczekują na egzamin w świetlicy szkolnej z zachowaniem 

bezpiecznego odstępu. Świetlicę opuszczają za zgodą opiekuna.  

Uczniowie wchodząc do budynku szkoły dezynfekują ręce.  

Uczniowie zachowują dystans od innych osób co najmniej 1,5 m.  

Przed oraz po zakończonym egzaminie nie wolno się grupować.  

Każdy wchodzący ma maseczkę ochronną na twarzy i może ją zdjąć dopiero, gdy 

zajmie miejsce przy stoliku w Sali egzaminacyjnej. Ponownie zakłada gdy: 

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

- wychodzi do toalety, 

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

Zdający mogą – jeśli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.  

Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie ustawiają się w wyznaczonych na podłodze 

miejscach zachowując bezpieczną odległość.  

Uczniowie wychodzą z sali egzaminacyjnej za pozwoleniem nauczyciela zachowując 

dystans. Odbierają pozostawione w szatni rzeczy i bezpośrednio idą do domu. Sposób 

przemieszczania się po szkole monitorują osoby wyznaczone przez dyrektora (szatnia, 

korytarz, łącznik, świetlica).  



Po zakończonym egzaminie uczeń bezpośrednio powraca do domu lub oczekuje na 

autobus w świetlicy szkolnej zachowując bezpieczny dystans co najmniej 1,5 m od 

innych.  

Nie należy grupować się. Wrażeniami po egzaminie uczniowie mogą dzielić się 

między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

telefoniczne, aby unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.  

 


