Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu
Klasa VIII
1. Uczeń zgłasza się na każdy z przedmiotów egzaminu do szkoły w następujących terminach:
Dnia 15 kwietnia (poniedziałek) 2019r. o godz. 8.30 na język polski (egzamin rozpoczyna
się o godz. 9.00)
Dnia 16 kwietnia (wtorek) 2019r. o godz. 8.30 na matematykę (egzamin rozpoczyna się
o godz. 9:00)
Dnia 17 kwietnia (środa) 2019r. o godz. 8.30 na język angielski (egzamin rozpoczyna się
o godz. 9:00)
2. O godz. 8.50 każdego dnia zdający gromadzą się przed wyznaczoną salą, losują numery
stolików według kolejności na liście, wchodzą do sali pojedynczo i zajmują miejsca przy
stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument
stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to
poproszony.
3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, tj. długopis lub pióro
z czarnym tuszem/atramentem, oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki –
linijkę.
Uczeń na egzamin może wnieść małą butelkę (do 0,6 l.) wody, która jednak podczas egzaminu
powinna stać na podłodze, przy nodze stolika.
Do sali egzaminacyjnej uczeń wchodzi bez telefonu komórkowego i innych urządzeń
telekomunikacyjnych. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających (1 uczeń)
odbiera w bibliotece szkolnej pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali
egzaminacyjnej.
5. Arkusze egzaminacyjne oraz naklejki z kodami rozdaje się zdającym każdego dnia o godzinie
9.00., tj. o godzinie rozpoczęcia egzaminu.
6. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego
zdający ma obowiązek:
a) zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; w razie
wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego
b) sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera:
- zeszyt zadań egzaminacyjnych,
- kartę odpowiedzi,
c) sprawdzić czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
d) sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,
e) zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym – wówczas
otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.

7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny
rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:
a) na egzaminie z języka polskiego 120 minut (dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w
nauce do 180 minut)
b) na egzaminie z matematyki 100 minut (dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce do
150 minut)
c) na egzaminie z języka angielskiego 90 minut (dla uczniów ze specyficznymi trudnościami
w nauce do 135 minut)
W przypadku egzaminu z języka angielskiego bezpośrednio po zapisaniu na tablicy czasu
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 na rozwiązanie poszczególnych zadań.
8. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach
wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (rysunki wykonuje również
długopisem).
9. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy to
uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce).
10. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca
przebiegu egzaminu, a w szczególności:
a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę
po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków
uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności
skorzystania z pomocy medycznej)
b) nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca
c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
d) nie wypowiada uwag i komentarzy
e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
11. W przypadku:
- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia
- wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo
korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej
- zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę
z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części
egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole
przeprowadzenia egzaminu.

12. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu
zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny.
Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania
i kompletność arkusza i odbiera go. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy
wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem –
przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu
nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku
braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy to uczniów ze
specyficznymi trudnościami w nauce). Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń
wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą
rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej
czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na
weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut
zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego
zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
zgłaszają ten fakt nauczycielowi.
14. Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty
egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Łodzi.
15. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca 2019r., a zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu otrzymają 21 czerwca 2019r.

