
 

Drodzy Uczniowie, 

Szanowni Państwo 

 

Podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do próbnego egzaminu ósmoklasisty organizowanego  

przez CKE. Jest to dobra okazja do tego, aby po raz kolejny uczniowie mogli sprawdzić swoją 

wiedzę i umiejętności przed zbliżającym się egzaminem zewnętrznym.  

Harmonogram: 

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

Czas pracy z arkuszem: 120 minut; uczniowie z dostosowaniami: 180 minut 

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

Czas pracy z arkuszem: 100 minut; uczniowie z dostosowaniami: 150 minut 

 01 kwietnia (środa), godz. 9:00  – język obcy nowożytny 

Czas pracy z arkuszem: 90 minut; uczniowie z dostosowaniami: 135 minut 

Rodzice uczniów, którzy mogą korzystać z wydłużonego czasu pracy z arkuszem zostali o tym 

fakcie poinformowani pisemnie przez dyrektora szkoły zgodnie z procedurami CKE i OKE. 

Materiały do pobrania, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu 

w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną udostępnione każdego dnia egzaminu tuż 

przez godziną 9.00 na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/) 

i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (https://www.oke.gda.pl/ i inne). Prosimy, jeśli 

będzie to możliwe ze względów technicznych, aby praca z arkuszem odbywała się  

w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (czas 

rozpoczęcia: 9.00, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów). Bardzo prosimy,  

by Państwo jako rodzice zadbali o to, aby dzieci miały odpowiednie warunki, w tym również 

sprzętowe, do napisania próbnego egzaminu. W razie problemów z pozyskaniem materiałów 

prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (58 6654280). 

Wytyczne dla ucznia: 

 ok. 9.00 – pobrać test ze strony CKE lub OKE; 

 rozwiązania zapisać w  odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując 

kolejno rozwiązywane zadania lub korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie 

zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi 

będzie można zapisać komputerowo). 

W przypadku arkusza z matematyki, gdyby pojawiły się zadania wymagające 

zrobienia rysunku albo wykonania obliczeń zawierających np. potęgi czy procenty,  

a uczeń nie umie zapisać tego w arkuszu, dopuszcza się możliwość zapisania obliczeń 

i zrobienia rysunku na oddzielnej kartce odręcznie. Uczeń jest zobowiązany do 

podpisania tej karki i wykonania wyraźnego zdjęcia, które dołączy do pliku 

przesyłanego na adres wicedyrektora. Rodziców prosimy o dopilnowanie, aby 

przesyłane zdjęcia posiadały możliwie najwyższą jakość. Arkusz nieczytelny nie 

będzie mógł być oceniony; 

 przesłać rozwiązany test w formie uzupełnionych plików bezpośrednio po 

zakończeniu pracy danego dnia (najpóźniej do godz. 14.00) na adresy: mailowe:  

https://cke.gov.pl/
https://www.oke.gda.pl/


  język polski: dariusz.kruca@gmail.com i ewaprokop1@o2.pl, 

 matematyka: dariusz.kruca@gmail.com i marta2209@op.pl, 

 język angielski: dariusz.kruca@gmail.com i madzia7.gdynia1@vp.pl lub 

gren.natalia@wp.pl,  

 język niemiecki: dariusz.kruca@gmail.com i ponskow@poczta.onet.pl,  

 w tytule wiadomości należy wpisać kolejno: przedmiot, nazwisko i imię, klasa  

(np. język polski Jan Kowalski 8c). 

Nie będziemy wysyłali potwierdzenia mailowego otrzymywanych wiadomości. 

Po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.), nauczyciele dokonają 

z uczniami szczegółowej analizy i ceny prac. Uzyskane wyniki nie będą wykorzystane do 

wystawienia ocen cząstkowych z przedmiotu. 

Pamiętajmy, że egzamin jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – 

odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po Waszej stronie. 

Powodzenia! 

 

UWAGA! W dniach egzaminów Uczniowie nie uczestniczą w innych zajęciach zdalnych. 

 

 

Gdynia, dnia 26 marca 2020 roku                                                      D Y R E K T O R  

                                                                                                 ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz 
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