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Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 2021

Termin główny:
•Język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9.00
•Matematyka – 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9.00
•Język obcy nowożytny –27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9.00













Jak wyglądają arkusze na egzaminie
ósmoklasisty?



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI

W dniach egzaminu zdający będą wpuszczani do szkoły

wejściem głównym, przy czym:

-uczniowie 8a w godzinach 8.10 – 8.25

-uczniowie 8b w godzinach 8.25 – 8.40



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI

Dla każdego zdającego szkoła zapewni miejsce, w którym będzie mógł 
zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. 

• Dla zdających w auli – udostępniony wieszak przed wejściem do auli

• Dla zdających w 334 i 335 – udostępniony wieszak na segmencie „300”

Każdy zdający będzie miał do dyspozycji przezroczysty worek, w którym 
powinien umieścić wszystkie przyniesione rzeczy



HARMONOGRAM EGZAMINÓW W ZS 3 RYBNIK
ZESPOŁY NADZORUJĄCE 

TERMIN PRZEDMIOT ILOŚĆ ZN SALA ILOŚĆ ZDAJĄCYCH

25.05

WTOREK

9:00

Język polski

3 KOMISJE

1/AULA 22

334 5

335 2

26.05

ŚRODA

9:00

Matematyka

3 KOMISJE

1/AULA 22

334 5

335 2

27.05

CZWARTEK

9:00

Język angielski

3 KOMISJE

1/AULA 22

334 5

335 2



Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. 
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać 
zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku



Materiały i przybory pomocnicze



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż:

• zdający, 

• osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, 

• inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 
dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

• uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości 
zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania 
egzaminu 

• pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 
konieczność. 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI

• Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte 
usta i nos. 

• Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i 
nosem. 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). 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

• Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z 
ogłoszonym harmonogramem

• Na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem egzaminu wszyscy
zdający powinni zająć wylosowane miejsca tak aby przewodniczący ZN 
mógł rozpocząć instruktaż

• Po zakończeniu wszystkich czynności organizacyjnych przewodniczący ZN 
zapisuje czas rozpoczęcia egzaminu - osoby zgłaszające się na egzamin po 
tym czasie nie będą wpuszczone do sali egzaminacyjnej! 

• Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość   
(z aktualnym zdjęciem), 

• Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

• Zdający mogą wnieść do sali małą (0,5 l) butelkę wody mineralnej. Podczas 
pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze. 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI

• Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, 

okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 

nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy 

których będą pracować. 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI

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. 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z 
WYTYCZNYMI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI

Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć również zdającym kluczowe 
zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj.
a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali 
egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego 
podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez 
niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do 
stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki
b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 
przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą 
wrażeniami po egzaminie



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty 
nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. 

Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że: 

a. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z 
arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

b. po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na 
sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu 
nadzorującego informuje ich: 

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty, w tym zasadach 
dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego określonych w Wytycznych 

b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności 
przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po 
zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy 
mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) 

c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

2. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o 
harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze 
egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać 
przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.

Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć 
zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki. 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

3. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z 
instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, 

a następnie poleca zdającym: 

b. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 
egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi 

c. sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno 
ponumerowane strony

d. sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez 
OKE. 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

• Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego 
sprawdzają w obecności zdających poprawność zamieszczenia w 
wyznaczonych miejscach arkusza, w tym na kartach odpowiedzi, 
danych oraz naklejek.

• Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego

• Sprawdzając poprawność danych, o których mowa powyżej, 
członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na 
dłoniach mają rękawiczki.



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

12. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie 
zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, 
jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o 
wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje 
przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Uczeń zapoznaje się 
z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na 1. i 2. stronie arkusza. Zdający 
sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno 
ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny 
arkusz. Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w 
danej sali egzaminacyjnej (załącznik 8.). 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności 
kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy 
(planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas 
rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. 

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po 
zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie 
płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w 
języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z 
treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych 
zadań



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

10. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie 
nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach 
przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na 
opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób 
udzielających pomocy medycznej. 

11. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę 
przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 
nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz 
egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 
odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali (załącznik 8.). 
Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający 
zakrywa usta i nos. 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

15. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to 
zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada 
go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek 
zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność 
materiałów, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych. Dodatkowo, 
jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed 
zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed 
odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego 
sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 
16. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie 
zakłócając pracy pozostałym piszącym. Wychodząc z sali egzaminacyjnej –
zakrywa usta i nos. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych 
od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane 
tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym. 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

18. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego 
na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: 

a. informuje zdających o zakończeniu pracy 

b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności 
przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy 
zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)] 

c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych 
przez uczniów 

d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich 
na brzeg stolika. 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

20. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby 
wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających –
zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i 
sprawdzają kompletność materiałów. Wykonując czynności, o których mowa 
powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na 
dłoniach mają rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte 
usta i nos. 

Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma 
być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje 
proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali. 



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
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POWODZENIA!!!


