
 Szanowni  Rodzice uczniów klasy ósmej,  

15 kwietnia br. o godz. 9:00 Wasze dzieci przystąpią do ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty, 

który będzie odbywał się przez trzy dni.                                                                                                                            

Będzie to pierwszy w ich karierze szkolnej zewnętrzny sprawdzian wiedzy i umiejętności.               

Przygotujcie się Państwo wraz z Waszymi dziećmi na to wydarzenie. Zadbajcie o to, by dzieci były                      

w tych dniach wypoczęte. Niech się dobrze wyśpią. Proszę, by zjadły w domu lekkie śniadanie. 

Dopilnujcie Państwo, by odpowiednio wcześnie przyszły do szkoły; najlepiej między 8:30 a 8:40. 

Koniecznymi przyborami do wzięcia ze sobą są: dwa długopisy lub pióra z czarnym atramentem,                      

a w przypadku matematyki – linijka. 

Niedozwolone jest używanie długopisów zmazywalnych/ścieralnych, ołówka, gumki, ekierki, cyrkla, 

kątomierza i kalkulatora. Na salę nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych . 

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, która podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby nie zalać przypadkowo 

materiałów egzaminacyjnych. 

Egzamin będzie się odbywał przez kolejne trzy dni, tj. 15, 16, 17  kwietnia (poniedziałek, wtorek, 

środa) w sali gimnastycznej oraz sali komputerowej. 

15 kwietnia, w poniedziałek odbędzie się egzamin z języka polskiego.                                                                 

Będzie trwał od godz. 9:00 przez  120 minut, a dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

istnieje możliwość przedłużenia czasu do 180 minut. 

16 kwietnia, we wtorek odbędzie się egzamin z matematyki.                                                                                 

Będzie trwał od godz. 9:00 przez  100 minut, a dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

istnieje możliwość przedłużenia czasu do 150 minut. 

17 kwietnia, w środę odbędzie się egzamin z języka angielskiego.                                                                   

Będzie trwał od godz. 9:00 przez 90 minut, a dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

istnieje możliwość przedłużenia czasu do 135 minut. 

 Te trzy dni będą dla nas wszystkich równie ważne co uroczyste.  Stosowny dla przystępujących                

do egzaminu będzie zatem strój galowy. Biała bluzka/koszula i ciemna spódnica/spodnie będą 

najodpowiedniejsze.  W tych dniach nie będzie w szkole lekcji. Są to dni wolne od zajęć 

dydaktycznych dla wszystkich pozostałych uczniów szkoły.  Zapewni to zdającym komfort akustyczny.  

Życzę Państwu spokoju ducha, optymizmu  i wiary we własne dzieci.                                                                                                                               

Przy naszym , dorosłych wsparciu na pewno sobie ze wszystkim poradzą.   

Pozdrawiam 

 

W załączeniu informacja szczegółowa dot. przebiegu sprawdzianu (wyciąg z Informatora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej) oraz terminarz egzaminacyjny. 

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej szkoły www.szkolawidzow.kruszyna.pl, gdzie w zakładce 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY będziemy na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące egzaminu. 


