INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA UCZNIÓW
I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
1.Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:





termin główny - język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
termin dodatkowy - język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) –
godz. 9:00
 matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
 język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00
2. j. polski – czas trwania 120 min + 5 min. na przeniesienie odpowiedzi
(180 min – czas wydłużony)
matematyka - czas trwania 100 min + 5 min. na przeniesienie odpowiedzi
(150 min – czas wydłużony);
języka ang./niem. - czas trwania 90 min + 5 min. na przeniesienie
odpowiedzi (135 min – czas wydłużony);
3. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu
każdego dnia) – szczegółowy Harmonogram przychodzenia do szkoły na
egzamin JEST podany na stronie internetowej, przesłany do uczniów –
taki sam jak na egzaminie próbnym CKE, który się odbył.
4. Sposoby zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (uczniowie
muszą zaznaczać na karcie odpowiedzi dokładnie czarnym długopisem
kwadracik , jeśli odpowiedź jest błędna biorą w kółeczko i zaznaczają inny
kwadracik) oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na
sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
– po zakończeniu czasu określonego na wykonanie zadania uczniowie
mają dodatkowe 5 min na sprawdzenie poprawności przeniesionych
odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
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5. Przykładowy arkusz egzaminacyjny do j. polskiego, MATEMATYKI,
j. angielskiego i niemieckiego.

 arkusz
egzaminacyjny–oznacza
materiał
przekazywany
zdającemu podczas egzaminu ósmoklasisty
 karta odpowiedzi–oznacza kartę dołączoną na perforacji do
ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, na której zdający
zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w danym
arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w
każdym zadaniu otwartym
6.
Zakaz
wnoszenia
do
sali
egzaminacyjnej
urządzeń
telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej Sali.
7. Przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
– czarny długopis oraz linijka na egzamin z matematyki, oraz butelka wody
do picia, którą uczeń stawia na podłodze.
Uczniowie zaopatrzeni są w maseczki i zachowują reżim sanitarny.
Są w strojach galowych, posiadają legitymację szkolną (na egzamin
wpuszczają nauczyciele, którzy nie uczą uczniów).
Uczniowie wpuszczani są salami, wyznaczonym wejściem, o wyznaczonej
godzinie) zgodnie z Harmonogramem podanym na stronie szkoły oraz
przesłanym uczniom.
7. Uczniowie muszą samodzielnie rozwiązywać zadania w czasie
egzaminu. Istnieje możliwość przerwania egzaminu z powodu ściągania.
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