
ZASADY 

ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA                                 

EGZAMINU KLAS ÓSMYCH  

W 2020R. 

 

Harmonogram egzaminu: 

 16 czerwca 2020r. – język polski, godz. 9:00 

 17 czerwca 2020r. – matematyka, godz. 9:00 

 18 czerwca 2020r. – język angielski, godz. 9:00 

 

Termin dodatkowy: 

 7 lipca 2020r. – język polski, godz. 9:00 

 8 lipca 2020r. – matematyka, godz. 9:00 

 9 lipca 2020r. – język angielski, godz. 9:00 

 

Czas trwania egzaminu: 

 język polski – 120 min. (180 min. dla uczniów korzystających                                                  

z dostosowania warunków i form egzaminu) 

 matematyka – 100 min. (150 min. dla uczniów korzystających                                           

z dostosowania warunków i form egzaminu) 

 język angielski – 90 min. (135 min. dla uczniów korzystających                                             

z dostosowania warunków i form egzaminu) 

 

Arkusz egzaminacyjny: 

 z języka polskiego i języka angielskiego: składa się z zeszytu zadań 

egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, której nie należy odrywać, 

 z matematyki: składa się z zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz karty 

odpowiedzi, której nie należy odrywać. Dodatkowo zawiera kartę 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych, którą uczeń wyrywa ze środka (8 

stron), a po zakończeniu pracy z arkuszem ponownie umieszcza w środku 

arkusza.   



 

Przybory i przedmioty niezbędne podczas egzaminu ósmoklasisty: 

 długopis/pióro z czarnym tuszem (nie może to być długopis zmywalny) 

 linijka (na egzamin z matematyki) – uczniowie nie mogą korzystać                                     

z  ołówków; rysunki wykonują wyłącznie długopisem/piórem 

 uczeń może wnieść na salę jedną butelkę wody, którą stawia na podłodze, 

przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów 

egzaminacyjnych   

 nie wolno na salę egzaminacyjną wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, 

słowników, kalkulatorów i z nich korzystać – najlepiej, by uczniowie 

urządzenia telekomunikacyjne pozostawili w domach (w przypadku 

konieczności ich posiadania w szkole, uczeń po wejściu do budynku 

pozostawia niedozwolone przedmioty w sali 026, skąd odbiera je po 

zakończeniu egzaminu) 

 

Czynności organizacyjne: 

 

W dniu egzaminu (16-18 czerwca): 

 Od godz. 8:00 do 8:20 wg poniższego harmonogramu:  

zbiórka uczniów przed szkołą punktualnie o wyznaczonych godzinach, 

ustawienie uczniów przez wychowawcę w bezpiecznych (przynajmniej 1,5m) 

odległościach, pojedynczo. Uczeń nie może wejść sam do szkoły; jeśli się spóźni, 

wchodzi z wychowawcą innej klasy, po zgłoszeniu mu faktu spóźnienia. 

Wychowawcy przed wejściem do szkoły przekazują swoim uczniom zasady 

organizacji egzaminu i wytyczne MEN: 

 w jakiej sali uczniowie piszą egzamin oraz gdzie znajdą informacje na ten 

temat (tablica ogłoszeń naprzeciw sali 29), 

 obowiązek poruszania się w maseczce/przyłbicy po szkole, sali 

egzaminacyjnej, 

  obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły i po egzaminie, po 

skorzystaniu z toalety, 

 konieczność przestrzegania higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie 

ust zgięciem łokcia), niedotykanie twarzy, 



 konieczność zostawienia przedmiotów w sali 026 (zakaz wnoszenia na salę 

telefonów i innych urządzeń, torebek, maskotek, słowników, 

kalkulatorów, przyrządów nieujętych w komunikacie CKE, kurtek, płaszczy, 

parasoli itp.), 

 zakaz gromadzenia się przed salą egzaminacyjną, na terenie szkoły lub 

przed nią  - przed i po egzaminie, 

  obowiązek udania się wprost na salę egzaminacyjną i zakaz wychodzenia 

z niej bez zgody Zespołu Nadzorującego (ZN), 

 możliwość posiadania własnej butelki wody i konieczność ustawienia jej 

przy stoliku (nie na ławce) w sali egzaminacyjnej, 

 możliwość wniesienia na salę egzaminacyjną tylko przyborów określonych 

w wytycznych: długopis z czarnym tuszem (niedozwolone są długopisy 

zmywalne), linijka na matematykę (rysunki uczeń wykonuje długopisem), 

 zakaz pożyczania przyborów od innych uczniów, kontaktowania się ze 

zdającymi podczas egzaminu, 

 obowiązek samodzielnej pracy, pod groźbą unieważnienia egzaminu itp. 

Wychowawcy odbierają od uczniów zaświadczenia lekarskie z  informacją                                                  

o ewentualnych chorobach (np. alergia, astma) i konieczności zażywania 

leków/spożycia posiłku podczas egzaminu (celem przekazania dyrekcji)  

Zdający do szkoły wchodzą pojedynczo, zachowując odległości między sobą. Po 

dezynfekcji rąk uczniowie pod opieką wychowawcy udają się pojedynczo do sali 

026 celem zostawienia zbędnych przedmiotów, a następnie do wyznaczonych 

sal. Uczniowie mają obowiązek zgłoszenia się do wyznaczonej sali najszybciej, jak 

to tylko możliwe. 

Odpowiedzialni: 

 VIIIa – godz. 8:00 – p. Danuta Pietrzycka  

 VIIIb – godz. 8:20 – p. Monika Książek – Murawska 

 VIIIc – godz. 8:10 – p. Beata Kołodziej przed egzaminem z j. polskiego                                        

i j. obcego (przed egzaminem z matematyki: p. Katarzyna Sierpińska),  

 VIIId – godz. 8:10 – p. Eugenia Kowal 

 

 Od godz. 8:00 do 8:30 – wpuszczanie uczniów do sal egzaminacyjnych 

(pojedynczo, w odległości przynajmniej 1,5m od siebie), losowanie 

numerów miejsc dla uczniów (nie dotyczy sytuacji, gdy na sali pisze jeden 



uczeń) i przekazywanie uczniom naklejek z kodami (losuje Przewodniczący 

lub członek ZN, zapisuje nr w dokumentacji i poleca uczniowi zajęcie 

miejsca). Wszystkie czynności odbywają się w reżimie sanitarnym 

(maseczka, rękawiczki - nauczyciel, maseczka - uczeń). Uczeń bez zgody 

nauczyciela nie może opuścić miejsca ani sali egzaminacyjnej, ani 

przechadzać się po sali egzaminacyjnej.  

Przed wpuszczeniem ucznia do sali ZN upewnia się, że uczeń nie wnosi 

urządzeń telekomunikacyjnych, przyborów i materiałów nieujętych                                             

w komunikacie CKE (np. kalkulatorów, słowników, książek, długopisów                               

z niebieskim tuszem, długopisów zmywalnych). W przypadku posiadania 

przedmiotów niedozwolonych, poleca uczniowi pozostawienie ich w sali 026. 

 Godz. 8:30 – otwarcie przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego  

(Dyrektora szkoły) nienaruszonych pakietów  egzaminacyjnych                                           

w obecności Przewodniczących ZN i jednego przedstawiciela zdających                        

z jednej sali; przekazanie pakietów i materiałów egzaminacyjnych i 

przeniesienie ich na salę egzaminacyjną 

 

 Godz. 8:45 - 8:50 – wszyscy uczniowie znajdują się w salach 

egzaminacyjnych na swoich miejscach; Przewodniczący Zespołu 

Nadzorującego (PZN) przedstawia zdającym zasady zachowania na 

egzaminie wg wytycznych:  

- zasady bezpieczeństwa sanitarnego (np. kiedy uczniowie używają maseczek,                            

a kiedy mogą je zdjąć) 

- dodatkowe 5 minut po upływie czasu  zapisanego na tablicy na sprawdzenie 

poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, 

którzy mają obowiązek przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi)  

- zasady zachowania podczas egzaminu (np. samodzielność podczas egzaminu                        

i zakaz pożyczania przyborów i innych przedmiotów, zasady opuszczania sali, 

zgłaszania problemów) 

- zasady oddawania arkuszy po zakończeniu pracy 

 

Ważne: 

- uczniowie podczas egzaminu nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej; 



- w uzasadnionych przypadkach (np. konieczność wyjścia do toalety) 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego (PZN) w danej sali pozwala uczniowi 

opuścić salę, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktu z 

innymi osobami, w wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej, 

- uczeń sygnalizuje każdorazowo potrzebę opuszczenia sali (czasowo lub po 

napisaniu testu) poprzez podniesienie ręki. Po otrzymaniu pozwolenia na 

czasowe opuszczenie sali, uczeń zamyka arkusz. Członek ZN odnotowuje                                   

w protokole przebiegu egzaminu powód opuszczenia sali i czas nieobecności 

ucznia (uczeń opuszcza salę w maseczce). 

- członkowie ZN mogą udzielać odpowiedzi uczniom na pytania związane 

wyłącznie z kodowaniem oraz instrukcją dla zdającego (nie dotyczy treści zadań) 

- na sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, PZE (dyrektor lub wicedyrektor), 

ZN, obserwatorzy. 

 

 PUNKTUALNIE o godz. 9:00 wg zegara w sali egzaminacyjnej – rozdanie 

przez członków ZN arkuszy egzaminacyjnych (ZN pracują w maseczkach                                                 

i rękawiczkach); po rozdaniu PZN przypomina zdającym:  

- o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania testu                        

z instrukcją zamieszczoną na stronie 1-2 arkusza (w  instrukcji zostaną 

zamieszczone m.in. informacje dotyczące sposobu zaznaczania odpowiedzi 

na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych oraz nanoszenia 

poprawek, dlatego ważne jest, by każdy uczeń przeczytał te informacje).                     

PZN przed rozpoczęciem przez uczniów pracy z arkuszem powinien się 

upewnić, że uczniowie zrozumieli, w jaki sposób i gdzie zaznaczać odpowiedzi                                            

(uczniowie z dysleksją i piszący testy dostosowane nie mają obowiązku 

przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi). 

- o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza (czy zawiera zeszyt zadań, 

kartę odpowiedzi, a w przypadku matematyki dodatkowo kartę rozwiązań 

zadań egzaminacyjnych) 

- o konieczności sprawdzenia przez uczniów numerów stron, czytelności 

arkusza 

- o konieczności sprawdzenia poprawności numerów pesel na naklejkach                         

z kodami. 



W przypadku braków w arkuszu, uczeń zgłasza ten fakt PZN, a ten poleca 

członkowi ZN udanie się do PZE (dyrektora) celem wymiany arkusza na 

rezerwowy. Informację o wymianie arkusza PZN zamieszcza w protokole 

przebiegu egzaminu, uczeń podpisem w protokole potwierdza wymianę arkusza.  

Następnie PZN poleca zdającym: 

- wykonanie wyżej podanych czynności, a w przypadku egzaminu z matematyki 

dodatkowo: wyrwanie ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań 

zadań egzaminacyjnych i przypomina, że zdający muszą zapisać rozwiązania 

zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Informuje również, 

że przed oddaniem arkusza uczeń ponownie umieszcza kartę rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych w środku testu (w testach dostosowanych np. 0-200, 0-700 

brak karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych). 

- w wyznaczonych miejscach przyklejenie naklejek z kodami, wpisanie kodu 

ucznia i numeru pesel (znajdują się na naklejkach, które otrzymali zdający; PZN 

informuje, w którym miejscu) – uczeń nie podpisuje arkusza.  

W tym czasie uczeń wykonuje tylko czynności zlecone przez nauczyciela, mogąc 

zadawać pytania dotyczące jedynie sposobu kodowania, zaznaczania 

odpowiedzi, umieszczania naklejek z kodami, wpisywania numerów pesel. 

Uczniowi nie wolno zadawać pytań dotyczących treści zadań (ani teraz, ani w 

trakcie egzaminu). Uczeń też przed oficjalnym komunikatem dotyczącym 

rozpoczęcia pracy z arkuszem nie może zacząć rozwiązywać testu 

egzaminacyjnego.  

Członkowie ZN sprawdzają poprawność wpisania danych i umieszczenia 

naklejek, w razie błędów dokonują korekty poprzez przekreślenie 

nieprawidłowych danych i wpisanie właściwych. W przypadku uczniów                                        

z dysleksją oraz piszących arkusze dostosowane, czynności związane                                                    

z kodowaniem i umieszczaniem naklejek wykonują członkowie ZN. 

 

 Około godz. 9:05-9:15 (po zakończeniu czynności organizacyjnych, czas 

będzie inny w każdej sali) – PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia                                

i zakończenia egzaminu oraz poleca zdającym przystąpienie do 

rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych 

 

Ważne: 



- w przypadku egzaminu z języka angielskiego bezpośrednio po zapisaniu godziny 

rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD 

- po rozdaniu arkuszy zdającym uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do 

sali. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu 

czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu ucznia spóźnionego do sali 

egzaminacyjnej podejmuje PZN z danej sali, ale zdający kończy pracę z arkuszem 

o czasie zapisanym na tablicy. Uczeń zajmuje wolne (wskazane przez PZN) 

miejsce, wykonuje czynności zlecone przez PZN (tak, by nie przeszkadzać 

pozostałym piszącym), zgłasza ewentualne braki w arkuszu i otrzymuje arkusz 

rezerwowy. 

- podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych uczniowie mogą zdjąć maseczki  

- członkowie ZN oraz obserwatorzy (mogą zdjąć maseczki, przy zachowaniu 

przepisowych odległości) do minimum ograniczają poruszanie się po sali, 

natomiast w celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu powinni 

regularnie obserwować zdających, stojąc 

- jeśli uczeń zakończył pracę z arkuszem, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki, 

zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika 

- PZN lub członek w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów                                  

(w maseczce i rękawiczkach, uczniowi również poleca założenie maseczki) 

- dodatkowo, jeśli uczeń zgłosił zakończenie pracy wcześniej niż na 15 minut 

przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, przed 

odebraniem jego arkusza PZN lub członek sprawdza, czy uczeń zaznaczył 

odpowiedzi na karcie odpowiedzi (w przypadku ich braku, poleca zdającemu 

wykonanie tej czynności) – nie dotyczy uczniów z dysleksją oraz rozwiązujących 

testy dostosowane 

- zdający może opuścić salę egzaminacyjną najpóźniej 15 minut przed czasem 

wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu (po sprawdzeniu poprawności 

kompletności materiałów i uzyskaniu zgody PZN lub członka) 

- w ciągu ostatnich 15 minut egzaminu zdający nie opuszczają sali, nawet jeśli 

ukończyli pracę z arkuszem. Zgłaszają ten fakt przez podniesienie ręki, zamykają 

arkusze i odkładają na brzeg stolika, spokojnie oczekując na sprawdzenie ich 

kompletności przez ZN. 



- na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

(czas zapisany na tablicy) PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia 

odpowiedzi na karcie odpowiedzi (jeśli uczniów dotyczy) 

 

 Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem (jeśli uczniowie 

pisali do końca) PZN: 

- informuje zdających o zakończeniu pracy 

- wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez 

uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi) - dotyczy tylko zdających, którzy mają 

obowiązek przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

- poleca członkom ZN kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów 

- poleca po upływie dodatkowych 5 minut zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na 

brzeg stolika 

- następnie ZN  (ZN w maseczkach i rękawiczkach, uczniowie w maseczkach) 

przystępuje do sprawdzania kompletności materiałów, jak w punktach powyżej 

(uczniowie nie opuszczają sali) 

Ważne: 

- ZN upewnia się, że wszyscy uczniowie mający obowiązek przeniesienia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi zdążyli tę czynność wykonać. W przypadku 

uzyskania od ucznia informacji, że uczeń nie zdążył przenieść odpowiedzi, należy 

na kopercie do pakowania prac zamieścić informację o tym fakcie wraz z kodem 

ucznia.  

- po zakończeniu egzaminu ZN w obecności zdających, którzy pisali egzamin do 

końca, zbierają i porządkują arkusze, upewniają się, że w przypadku matematyki 

karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych została ponownie umieszczona                              

w zeszycie zadań, następnie pozwalają zdającym na opuszczenie sali, z wyjątkiem 

1 ucznia, który będzie obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych 

(w sali, gdzie jest tylko 1 uczeń, jest on obecny do zakończenia tych czynności). 

Uczeń obecny podczas pakowania obserwuje ten proces z bezpiecznej 

odległości. 

 

Sytuacje szczególne w trakcie egzaminu: 



 unieważnienie uczniowi egzaminu z danego przedmiotu przez dyrektora 

(Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego): 

- w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

- w przypadku wniesienia na salę lub korzystania na sali egzaminacyjnej                                        

z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 

pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach 

- w przypadku zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu                                 

z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (np. 

rozmowy, komentarze, uwagi podczas trwania egzaminu, pożyczanie innym lub 

od innych osób przedmiotów) 

Procedury:  

- PZN po konsultacji z pozostałymi członkami ZN prosi do sali PZE lub jego 

zastępcę 

- PZN powiadamia PZE o zaistniałej sytuacji 

- PZE przerywa i unieważnia uczniowi egzamin z danego przedmiotu oraz poleca 

uczniowi opuszczenie sali egzaminacyjnej 

- PZE wypełnia stosowny formularz („Przerwanie i unieważnienie egzaminu…”) 

- PZN odnotowuje przerwanie i unieważnienie egzaminu w protokole przebiegu 

egzaminu 

- pracy ucznia, któremu przerwano egzamin NIE dołącza się do prac pozostałych 

uczniów  

- uczeń, któremu przerwano egzamin z danego przedmiotu może przystąpić 

kolejnego dnia do egzaminu z innego przedmiotu (chyba, że unieważniony 

egzamin był ostatnim) 

- uczeń, któremu unieważniono egzamin z danego przedmiotu w terminie 

głównym  przystępuje ponownie do egzaminu w terminie dodatkowym z tego 

przedmiotu, z którego unieważniono mu egzamin 

- jeśli unieważnienie nastąpiło w terminie dodatkowym, dyrektor OKE ustala 

wynik z tego przedmiotu na 0%. Uczeń powtarza klasę ósmą. 

- informację o unieważnieniu należy niezwłocznie przekazać rodzicom ucznia, 

wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania. 



 

 przerwanie przez ucznia pracy z arkuszem z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych: 

- jeśli podczas pracy z arkuszem w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych przerywa pracę, PZE (dyrektor) NIE przekazuje jego pracy do 

sprawdzenia 

- uczeń w takiej sytuacji przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu                                      

w terminie dodatkowym 

- PZN NIE pakuje pracy ucznia, który przerwał pracę z arkuszem, do sprawdzenia 

- dyrektor informuje rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji, a ci mają prawo 

postanowić, aby arkusz ich dziecka został sprawdzony i oceniony – wówczas 

dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE 

 

Unieważnienia egzaminu i  możliwość wglądu do prac egzaminacyjnych:  

 egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony 

przez dyrektora szkoły (PZE) – procedury opisane powyżej lub 

 egzamin może zostać unieważniony przez dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (na etapie 

sprawdzania prac przez egzaminatorów zewnętrznych): 

- w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej 

niesamodzielnego rozwiązywania zadania lub zadań przez ucznia lub 

występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań 

wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie                            

z rozwiązań innego ucznia 

- zgłoszenia przez rodziców zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych                                             

z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, jeżeli to 

naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu 

- niemożności ustalenia wyniku egzaminu z danego przedmiotu z powodu 

zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej. 

 



 w przypadku unieważnienia egzaminu przez dyrektora OKE lub CKE szkoła 

udzieli wsparcia i pomocy zdającemu i jego rodzicom na kolejnych etapach 

przeprowadzanej procedury 

 rodzic zdającego ma możliwość wglądu do pracy egzaminacyjnej dziecka 

na zasadach określonych przez CKE.  

Szczegółowe procedury postępowania w w/w sytuacjach zostały zamieszczone 

w Informatorze: 

http://www.oke.krakow.pl/ 

Strona główna: Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty oraz maturalnego 

Egzamin ósmoklasisty 

 Informacja z 20.05.2020 o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w 

2020 r. 

Str. 41-48 

Lub 

http://www.oke.krakow.pl/ 

 zakładka „Egzamin ósmoklasisty”- Organizacja, str. 41-48. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

 są przedstawiane w procentach i na skali centylowej 

 obejmują wynik z: j. polskiego, matematyki, j. obcego 

 nie wpływają na ukończenie szkoły przez ucznia, jednak przystąpienie do 

egzaminu ósmoklasisty jest konieczne, aby uczeń ukończył szkołę 

podstawową. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu ósmoklasisty                         

z  przedmiotów egzaminacyjnych objętych egzaminem (i braku zwolnienia 

z egzaminu przez dyrektora OKE), uczeń powtarza klasę ósmą i przystępuje 

do egzaminu ósmoklasisty za rok.  

 dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o 

szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez OKE,                         

do 31 lipca 2020r. 

 uczeń, który przystąpił do egzaminu w prewentorium, sanatorium, szkole 

przyszpitalnej, zakładzie poprawczym odbiera zaświadczenie                                              

http://www.oke.krakow.pl/
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7192
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7192
http://www.oke.krakow.pl/


o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w macierzystej szkole 

(SP nr 4 w Łęcznej) 

 

Dodatkowe informacje: 

 na stronie CKE (www.cke.gov.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi 

ósmoklasisty dostępne są: 

- informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 

- przykładowe arkusze egzaminacyjne 

- arkusze egzaminu próbnego 

- arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 

2019r. 

 

http://www.cke.gov.pl/

