
 

 

Próbny zdalny egzamin ósmoklasisty 

W dniach najbliższych odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty. 

 

Egzamin ten będzie przeprowadzony w warunkach domowych, 

ma na celu diagnozowanie  umiejętności  i  weryfikacji, które treści 

należy jeszcze utrwalić. W obecnych warunkach egzamin próbny 

ma być przeprowadzony w domu ucznia tak, aby był możliwie 

zbliżony do warunków egzaminacyjnych.  

 

Terminy próbnego egzaminu: 

 

•30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 –język polski 

•31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 –matematyka 

•1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 –języki obce nowożytne 

 

Czynności ucznia w warunkach domowych podczas trwania 

egzaminu próbnego: 

 

Każdego dnia trwania egzaminu próbnego uczeń o godzinie 

9.00 pobiera ze strony CKE lub OKE w Łodzi arkusz 

egzaminacyjny. 

 

Rozwiązuje w określonym czasie dla każdej części egzaminu; tj.: 

• język polski – 120 min (uczniowie z dostosowaniem 

warunków przeprowadzenia…czas przedłużony – do 180 min.) 

 

• matematyka – 100 min (uczniowie z dostosowaniem 

warunków przeprowadzenia…czas przedłużony – do 150 min.) 



 

 

• język obcy nowożytny (wg. deklaracji) – 90 min (uczniowie 

z dostosowaniem warunków przeprowadzenia…czas 

przedłużony – do 135 min.) 

 

Rozwiązania zadań zapisane mają być na czystych kartkach 

papieru, dbając o czytelność zapisu (nie ma potrzeby drukowania 

arkuszy). 

Każda osobna strona powinna zawierać w górnej części kod 

ucznia, w przypadku naszej klasy np.; A01 lub A12, gdzie A , to 

stałe oznaczenie, a dwie cyfry określają  numer z dziennika danego 

ucznia. 

W szczególności na kartce ma się znaleźć numer zadania i 

odpowiedź np.: a lub PF. W zdaniach otwartych ma być numer 

polecenia i pełna wypowiedź/rozwiązanie. 

Niezwłocznie po rozwiązaniu poleceń w określonym czasie kopię 

(skan lub wyraźną fotografię) kartek z rozwiązaniami należy 

przesłać nauczycielowi przedmiotu pod wskazany przez niego 

adres e-mail. 

 

Wyniki egzaminu maja charakter informacyjny, podamy Wam 

wyniki, nie zostaną wystawione oceny cząstkowe. Dlatego ważne, 

aby wyniki dały Nam prawdziwy obraz Waszych umiejętności. Jego 

przeprowadzenie jest możliwe tylko w oparciu o wiarę, że 

przestrzegać będziecie zasad uczciwości oraz o zaufanie. 

Jeżeli macie wątpliwości, pytania możecie do mnie dzwonić tel.  

Każdego dnia przed egzaminem czekam na Was na Skype od 

godz. 8.30. 

 

Wychowawca klasy VIII 

Iwona Bieganowska 


