


 podkreślaj mocne strony dziecka, motywuj je                        
i minimalizuj objawy stresu;

 pomóż dziecku organizować czas po zajęciach 
przeprowadzonych w formie kształcenia na odległość, 
w którym musi uwzględnić wypoczynek i ruch na 
świeżym powietrzu;

 nauka po szkole ma być systematyczna, codziennie   
po trochu;

 zadbaj o regularne posiłki dla swojego dziecka, 
odpowiednią ilość warzyw i owoców;

 zapewnij dziecku odpowiednią ilość snu;



•nie ujawniaj przed dzieckiem swoich obaw przed 
wynikami egzaminu; staraj się zarazić go 
optymizmem;
•przygotujcie legitymację szkolną (sprawdźcie, czy jest 
ważna), sprawdzone długopisy z czarnym tuszem –
przynajmniej 2 szt.



 naszykujcie: legitymację szkolną, długopisy, 
linijkę;

 skompletujcie strój galowy;

 zaplanujcie spacer, wspólny wieczór bez nauki, 
wcześniejsze pójście spać.



 przygotujcie kolorowe i smaczne śniadanie, które doda 
dziecku energii;

 sprawdźcie, czy dziecko zabrało ze sobą legitymację 
szkolną, długopis, linijkę;

 powiedzcie, że bardzo kochacie dziecko i jesteście z niego 
dumni; wzmacniajcie je;

 przypilnujcie, aby dziecko wyszło do szkoły na tyle 
wcześniej, by dotrzeć do szkoły kwadrans przed 
egzaminem;

 potwierdźcie, że jesteście przekonani, że wszystko pójdzie 
dobrze i życzcie dziecku powodzenia;

 po egzaminie z języka polskiego i matematyki zadbajcie      
o pogodną atmosferę w domu, by naładować baterie przed 
trzecim i ostatnim egzaminem, z języka obcego.



 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 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.

 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na 
teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga 
pomocy np. w poruszaniu się.



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

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

 Każdy zdający powinien mieć na egzaminie   z każdego 
przedmiotu długopis (lub    pióro) z czarnym  
tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania 
rozwiązań (odpowiedzi),  które przynosi do szkoły     
w przezroczystej koszulce na dokumenty.
dających.



 Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający 
powinien mieć linijkę.  Rysunki - jeżeli trzeba je 
wykonać – zdający wykonują długopisem.  Nie 
wykonuje się rysunków ołówkiem.

 Uczeń przychodzi na egzamin w stroju galowym. 
Wchodząc do szkoły ma obowiązek zdezynfekować    
ręce korzystając  z przygotowanego przez szkołę płynu. 
Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny  

w   każdej sali egzaminacyjnej.



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

 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 (maseczką jedno-lub wielorazową, 
materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, 
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i 
nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na 
terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po 
zajęciu miejsc przez zdających



 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.



 Uczeń przychodzi na egzamin w stroju galowym. 
Wchodząc do szkoły ma obowiązek zdezynfekować  

ręce korzystając  z przygotowanego przez szkołę 
płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również 

dostępny   w   każdej sali egzaminacyjnej.



 Każdy z egzaminów rozpoczyna się o godzinie 
9:00 i trwa:

- pierwszy dzień - j. polski – 120 min

- drugi dzień - matematyka – 100 min

- trzeci dzień - j. angielski  - 90 min



 Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z dnia 06.08. 2019 roku 
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 
uczniowie uprawnieni do dostosowania posiadający opinię poradni  
psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych trudnościach               
w uczeniu się w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią 
oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego ze względu na niepełnosprawność, mają prawo do 
wydłużonego czasu na egzaminie:

j. polski – do 180 min

matematyka – do 150 min

j. angielski  - 135 min



 Uwaga!

Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, 
którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie 
zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu 
egzaminu oświadczenia rodzica, aby członkowie 
zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali 
tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali 
ucznia.



Na efekt egzaminu wpłynie wiele czynników. Ważna 
jest oczywiście dydaktyka, ale także sfera motywacji      
i wsparcia organizacyjnego. Pamiętajmy o tym,            
że bardzo istotny jest dobry klimat stworzony wokół 
egzaminu przez dom, a uporządkowane działania dają 
dzieciom poczucie spokoju i bezpieczeństwa.                        
To sprzyja osiąganiu dobrych wyników na egzaminie,  
a sukcesem będą się cieszyć wszyscy: uczniowie, 
rodzice i nauczyciele.
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