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TESTY DIAGNOSTYCZNE 2021 – KLASY VIII 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

 

1. Harmonogramu przeprowadzania testów diagnostycznych  

Testy diagnostyczne obejmują ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne z języka 

polskiego, matematyki i języka nowożytnego (angielskiego). 

a) język polski 17.03.2021 r. (środa), godz. 8:30 

 czas trwania egzaminu – 120 minut;  

 w przypadku uczniów, dla których czas trwania może być przedłużony – nie więcej niż 

180 minut 

b) matematyka: 18.03.2021 r. (czwartek), godz. 8:30 

 czas trwania egzaminu – 100 minut;  

 w przypadku uczniów, dla których czas trwania może być przedłużony – nie więcej niż 

150 minut 

c) język obcy nowożytny: 19.03.2021 r. (piątek), godz. 8:30 

 czas trwania egzaminu – 90 minut;  

 w przypadku uczniów, dla których czas trwania może być przedłużony – nie więcej niż 

135 minut. 

 

2. Uczniowie klas 8 przychodzą na godz. 8.00 do wyznaczonych sal lekcyjnych (szatni), które 

zostaną otwarte przez nauczyciela, a następnie do sali, w której będą pisać test diagnostyczny.  

W środę  i w czwartek o godz. 8.20 przewodniczący komisji i 1 uczeń przychodzą do sali 

gimnastycznej, a w piątek do świetlicy.  

Egzamin w każdy dzień rozpoczyna się o godz. 8.30 czynnościami organizacyjnym. 

 

3. Zasady przeprowadzania testów diagnostycznych: 

1) losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował 

Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje 

w obecności uczniów numery stolików, przy których będą pracować; każdy uczeń zajmuje 

miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany 

2) kodowanie arkusza testu diagnostycznego 

Przed rozpoczęciem testów diagnostycznych z każdego przedmiotu, w wyznaczonych 

miejscach (na stronie tytułowej zeszytu testu diagnostycznego oraz na karcie odpowiedzi, 

a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań), uczeń 
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zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Przewodniczący informuje uczniów, że na egzaminie w maju będą naklejki przygotowane 

przez okręgową komisję egzaminacyjną.  

Uczeń nie podpisuje arkusza testu diagnostycznego. 

 

3) sprawdzanie kompletności arkusza testu diagnostycznego 

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje uczniów:  

 o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją 

zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza testu diagnostycznego, a następnie poleca 

zdającym 

 

w arkuszu z języka polskiego 

w arkuszu z języka obcego nowożytnego 

w arkuszu z matematyki (OMA-100) 

sprawdzenie kompletności arkusza testu 

diagnostycznego, tj. czy arkusz zawiera:  

a) zeszyt zadań  

b) kartę odpowiedzi 

sprawdzenie kompletności arkusza testu 

diagnostycznego, tj. czy arkusz zawiera  

a) zeszyt zadań  

b) kartę rozwiązań zadań  

c) kartę odpowiedzi 

sprawdzenie, czy zeszyt zadań zawiera 

wszystkie kolejno ponumerowane strony 

sprawdzenie, czy zeszyt zadań zawiera 

wszystkie kolejno ponumerowane strony 

 

4)  rozpoczynanie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela 

Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, 

przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym 

dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym 

arkuszem testu diagnostycznego. W przypadku testu z języka obcego nowożytnego 

bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z testem, następuje 

odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są  instrukcje 

w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią 

zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań. 

5) zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety 

W czasie trwania testu diagnostycznego z danego przedmiotu uczniowie nie powinni 

opuszczać sali. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego 

może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających 

możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających 

pomocy medycznej.  W przypadku konieczności wyjścia z sali uczeń sygnalizuje taką 
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potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 

nadzorującego na wyjście,  uczeń pozostawia zamknięty arkusz testu diagnostycznego 

na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu testu 

diagnostycznego w danej sali. Wychodząc z sali oraz poza salą, zdający zakrywa usta i nos. 

6) zasady oddawania arkusza testu diagnostycznego po zakończeniu pracy 

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu 

przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność 

materiałów, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych- wykonując czynności, 

o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, 

a na dłoniach mają rękawiczki. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy 

wcześniej niż na 15 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – 

przed odebraniem jego arkusza członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń 

zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca 

zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie 

dostosowanej do niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, 

-Q00 oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych 

ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją).  

Zdający może opuścić na stałe salę (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut 

przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.  

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem testu diagnostycznego (nawet jeżeli zdający 

skończył pracę z arkuszem) uczniowie nie opuszczają sali. Po otrzymaniu pozwolenia 

na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności 

związane z odbiorem arkuszy od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być 

zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym uczniom. 

 

4. Sposoby  zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowy czasu (5 minut) 

przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi; 

Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia 

poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań będzie zamieszczona w arkuszu. 

W czasie dodatkowych 5 minut uczniowie sprawdzają poprawność przeniesienia odpowiedzi 

na kartę odpowiedzi. 
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5. Uczeń ma zakaz wnoszenia na teren szkoły oraz do sali zbędnych rzeczy, w tym urządzeń 

telekomunikacyjnych, książek, maskotek. 

 

6. Każdy uczeń powinien mieć na teście diagnostycznym z każdego przedmiotu długopis 

(lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 

(odpowiedzi). Dodatkowo na teście z matematyki uczeń powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli 

trzeba je wykonać – uczniowie wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

 

7. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.  

 

8. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. 

 

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test należy przynieść własną butelkę z wodą. 

 

10. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania w czasie testu diagnostycznego. 

 

11. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań, bez przenoszenia ich 

na kartę odpowiedzi. – dotyczy uczniów:  

a) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 

dyskalkulią,  

b) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

c) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

 

12. Uczeń oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testu 

diagnostycznego  

1) Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

2) Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu 

diagnostycznego, nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji 

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych.  

3) Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  
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13. Środki bezpieczeństwa osobistego  

1)  Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, 

uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

2)  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 

lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, 

w których przeprowadzany jest test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów. 

3) Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której 

przeprowadzany jest test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali uczeń ma obowiązek 

ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie  

b) wychodzi do toalety  

c) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznym i wychodzi z sali.  

4) Przewodniczący zespołu, członkowie zespołu nadzorującego, podczas poruszania się po sali  

powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg testu, 

siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.  

5) Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte 

usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku 

(w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku 

nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).  

6) Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą, przed rozpoczęciem 

testu diagnostycznego oraz po jego zakończeniu.  

Uczniowie wrażeniami po teście powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikać spotkań w grupie, np. po wyjściu 

ze szkoły. 

 

14. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia  

1)  Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o dyrektora szkoły, który 

zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości 

od innych osób.  

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia 



6 

 

– także pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji 

zespołu ratownictwa medycznego, uczeń powinien udać się do domu transportem 

indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.  

 

 

 

 

 


