
Procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty (E8)  

w związku z trwającą pandemią: 

• Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów kompatybilnych  
z objawami COVID-19. 

• Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  
Osoba, która przechorowała COVID-19 (ozdrowieniec) oraz osoba 
zaszczepiona (która przyjęła wszystkie dawki danej szczepionki) może przyjść 
na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź na 
kwarantannie. 

• Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły. 
• Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. 
• Każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd. Nie można pożyczać przyborów od innych zdających! 
• Podczas egzaminu szkoła nie zapewnia wody pitnej. Należy przynieść własną 

butelkę z wodą. 
• Szkoła nie zapewnia posiłków. 
• Czekając na wejście do szkoły/sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odstęp 

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno-  lub 
wielorazową). 

• Przed wejściem do szkoły uczeń powinien zdezynfekować ręce (płyn dostępny 
przy wejściu) 

• Swoje rzeczy osobiste (kurtki, plecaki ) zdający zostawiają na wieszaku w 
miejscu wskazanym przez pracowników szkoły. 

• Podczas wpuszczania uczniów do Sali egzaminacyjnej członek zespołu 
nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy  
w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest zachowanie co 
najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

• Na sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsc  zdający może zdjąć maseczkę. 
• Zakrywanie ust i nosa obowiązuje podczas kontaktu bezpośredniego  

z nauczycielem, wyjścia do toalety, wyjścia z sali po zakończeniu pracy  

z arkuszem. 

• Po egzaminie nie gromadzimy się pod szkołą i w jej okolicy! 

 

Termin egzaminu (główny): 

• 25 maja 2021r. (wtorek) – język polski, godz. 9:00 

• 26 maja 2021r. (środa) – matematyka, godz. 9:00 

• 27 maja 2021r. (czwartek) – język obcy nowożytny, godz. 9:00 

 
Czas trwania: 

• język polski – 120 min. (przedłużenie do 180 min.) 
• matematyka – 100 min. (przedłużenie do 150 min.) 
• język obcy nowożytny – 90 min. (przedłużenie do 135 min.) 


