
Zasady dla uczniów klas 8 przystępujących  

do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w Szkole Podstawowej nr 53  

 

Drogi Uczniu, 
 

w tym roku przystąpisz do egzaminu, którego wyniki będą miały istotne znaczenie w Twojej 

rekrutacji do szkoły średniej. Przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i porozmawiaj o nich 

ze swoim rodzicem.  

 

1. Dzień wcześniej przygotuj: szkolny strój galowy, legitymację, czarne długopisy, linijkę, 

małą butelkę wody. Ołówek jest zbędny, bo rysunki w arkuszu z matematyki będziesz 

wykonywać długopisem. 

2. Wejście do szkoły będzie możliwe ok. godz. 8:30.  

3. Oficjalną godziną rozpoczęcia egzaminu jest godz. 9:00. Pamiętaj o punktualności, bo jeśli 

się spóźnisz, możesz nie zostać  dopuszczony do egzaminu.  

4. Nie wolno Ci wnieść do sali egzaminacyjnej zbędnych rzeczy np.  książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. Pamiętaj, że  jeżeli złamiesz tę zasadę i np. wniesiesz do sali 

telefon lub inne urządzenie, którego uruchomienie zakłóci przebieg egzaminu, egzamin 

wszystkich zdających w tej sali zostanie unieważniony. Bądź odpowiedzialny i pozostaw 

telefonu w koszyku na korytarzu. 

5. Po wejściu do szkoły udaj się do sali egzaminacyjnej (lista zdających zostanie umieszczona 

na drzwiach sal). 

6. Podczas  egzaminu możesz korzystać tylko z własnych przyborów piśmienniczych (pamiętaj 

o zapasowych długopisach z czarnym tuszem) i linijki. Nie wolno  pożyczać przyborów od 

innych zdających. 

7. Małą butelkę wody, którą można wnieść do sali, postaw przy krześle, podczas egzaminu nie 

będzie możliwości spożycia posiłków.  

8. Przed wejściem do sali wylosujesz  nr stolika, otrzymasz wizytówki i naklejki, które 

przykleisz na arkuszach. Może się zdarzyć, że Twój kolega usiądzie przy stoliku wskazanym 

przez komisję.  

9. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, któremu jako sposób dostosowania egzaminu przyznano 

możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, nie martw się, słownik znajdziesz  

w sali. 

10. Podczas egzaminu:  

1) czytaj uważnie polecenia  

2) nie śpiesz się  



3) pisz wyraźnie  

4) rozwiązuj w pierwszej kolejności zadania łatwe  

5) starannie zapisz działania matematyczne, przelicz je dwa razy  

6) pamiętaj, że wiele odpowiedzi można wywnioskować z tekstów zawartych w arkuszu. 

11. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej postaraj się jak najszybciej opuścić piętro, na którym 

odbywa się egzamin, aby nie zakłócać spokoju innym zdającym. 

12. Dodatkowy termin ( dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu) 

odbędzie się w terminach wyznaczonych przez CKE. 

13. Wyniki egzaminu zostaną podane przez CKE.  

 

Życzymy Ci sukcesów!! 

 

Dyrekcja szkoły oraz Nauczyciele😊 

 

 

 

 


