
WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA 
PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ChSP „ARKA” w dniach 17-19 marca 2021 R. 

 
Próbny egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas 
właściwego egzaminu w salach 23 i 24 według poniższego harmonogramu: 
 17 marca br. (środa), godz. 9:00  – język polski, 120 minut (+ dostosowanie do  60 minut); 
 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00  – matematyka, 100 minut (+ dostosowanie do  50 minut); 
 19 marca br. (piątek), godz. 9:00  – język obcy nowożytny, 90 minut (+ dostosowanie do  45 minut). 
Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego  
na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 
W dniu próbnego egzaminu należy przyjść do szkoły przed godziną 8:45, obowiązuje strój galowy.  
Każdy uczeń obowiązkowo przynosi ze sobą czarny długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem 
(niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), a na egzamin z matematyki 
dodatkowo linijkę. 

O godzinie 8:45 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; nauczyciel losuje w ich obecności 
numery stolików, przy których będą pracować lub wskazuje miejsce.  

Próbny egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem reguł bezpieczeństwa opisanych poniżej: 

1.  Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel), bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść 
na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  
albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

1.3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 
maskotek. 

1.4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.  Zdający nie mogą pożyczać 
przyborów od innych zdających. 

1.5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego 

2.1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Zakrywanie ust  
i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez 
zdających.  

2.2. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający może ściągnąć maseczkę, 
 jednak 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. 

3. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

 

3.1. Podczas egzaminu obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 
1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi; 
2) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia 

 do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 
3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu  

i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 
3.2.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną  przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

 


