
Strój GALOWY

2-3 długopisy z CZARNYM
wkładem, na matematykę -
dodatkowo linijka

Dzień wcześniej przygotuj wszystko,
co będzie Ci potrzebne:

LEGITYMACJA, paczka
chusteczek higienicznych

Połóż się wcześniej spać - bądź
wypoczęty/a.

MASECZKA - musisz ją nosić
w szkole, zdejmiesz ją w sali,
gdy zacznie się egzamin.



Nie wnoś na salę TELEFONU ani
SMARTWATCHA. Torbę i kurtkę
zostaw w szatni.

Przy wejściu do sali - po informacji o
wylosowanym nr stolika, zajmij swoje
miejsce.

Nie spóźnij się! Gdy zacznie się
egzamin (po czynnościach
porządkowych) - nie wejdziesz na salę.

Oddychaj głęboko, uśmiechnij się,
wszystko będzie dobrze. 

Zanim wejdziesz do sali 
- skorzystaj z toalety. 

Jeśli masz butelkę z wodą
(niegazowaną) postaw ją na
podłodze przy nodze ławki.



Nie spiesz się. Wykonuj zadania 
w swoim tempie. Masz czas -
wykorzystaj go dobrze. 

W żadnym wypadku NIE ODRYWAJ
kart odpowiedzi od arkusza.

Sprawdź, czy Twój arkusz jest
poprawny - czy zawiera wszystkie
strony, czy są czytelne.

Przeczytaj instrukcję uzupełniania
arkusza zamieszczoną na pierwszej
stronie.

Sprawdź poprawność numeru PESEL
na Twojej naklejce.

Poprawnie zakoduj arkusz.
W odpowiednich miejscach 
naklej naklejki.



Gdy ukończysz pracę - połóż ją 
na brzeg ławki i podnieś rękę. 
Załóż maseczkę. 

Po upływie czasu egzaminu masz
dodatkowe 5 MINUT na sprawdzenie
poprawności przeniesienia odpowiedzi
na kartę odpowiedzi.

Egzamin trwa:

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 

Język polski - 120 / 180 minut
Matematyka - 100 / 150 minut
Język angielski - 90 / 135 minut

Możesz opuścić salę po upływie
POŁOWY czasu przeznaczonego
na egzamin 

Na 10 min. przed końcem egzaminu
NIE WOLNO już OPUSZCZAĆ SALI.



Ostatni uczeń czeka w sali, aż
komisja zapakuje prace piszących do
bezpiecznej koperty.

Po zakończonym egzaminie PO
CICHU udajemy się do szatni lub
wyjścia ze szkoły.

Ogłoszenie wyników na stronie
CKE - 2 lipca

Przekazanie wyników egzaminu
szkołom - do 8 lipca

Wydawanie zaświadczeń przez
szkołę - 9 lipca

Wyniki egzaminu nie wpływają na ukończenie
szkoły.

Uzyskanie pozytywnych ocen końcowych
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

Warunkiem ukończenia szkoły jest:

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.


