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Próbne egzaminy online
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Od ponad tygodnia uczniowie w całym kraju siedzą w domach i uczą się zdalnie. Sytuacja
potrwa przynajmniej do 12 kwietnia, w związku z czym harmonogram roku szkolnego staje
się niebezpiecznie napięty. Jak się okazuje, żeby uczniowie przygotowujący się do
egzaminów nie stracili zbyt wiele, Centralna Komisja Egzaminacyjna ma przygotować
próbne matury i próbny egzamin ósmoklasisty w wersji online.

zdjęcie poglądowe /pixabay.com

O ile sporo uczniów cieszy się z możliwości pozostania w domach i chwilowego rozluźnienia, część z nich obawia się o
nadchodzące egzaminy. Brak lekcji i konieczność korzystania z rozwiązań zastępczych może prowadzić do opóźnień
w przerabianym materiale. Pojawiły się również pytania o możliwość przeprowadzenia próbnych egzaminów, które
mają na celu przygotować uczniów do nadchodzącego sprawdzianu wiedzy. Jak się okazuje, Centralna Komisja
Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały, dzięki którym będzie można
przeprowadzić egzaminy próbne on-line. Rozwiązanie będzie dostępne dla zainteresowanych szkół – To kolejny
element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w
szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach – wyjaśnia MEN.
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków
obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z
historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl)
oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach:
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

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.

EGZAMIN MATURALNY (Poziom podstawowy pojawi się ok. godz. 9:00, rozszerzony ok. godz. 14:00) :
2 kwietnia (czwartek)
język polski (PP)
język polski (PR)
fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek)
matematyka (PP)
matematyka (PR)
filozofia (PR)
język łaciński (PR)
historia sztuki (PR)
historia muzyki (PR)

6 kwietnia (poniedziałek)
języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)
języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia (wtorek)
biologia (PR)
wos (PR)
geografia (PR)
informatyka (PR)

8 kwietnia (środa)
chemia (PR)
język litewski (PP)
język białoruski (PP)
język ukraiński (PP)
historia (PR)
język litewski (PR)
język białoruski (PR)
język ukraiński (PR)

- CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. W pierwszej kolejności zostaną one
przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin
ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Dyrektorzy będą proszeni o
udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych
przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE informuje MEN. Podobnie jest w przypadku matur - Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej

kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany
egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne. Dyrektorzy będą proszeni o przekazanie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą
decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 22 kwietnia
br. na stronie internetowej CKE - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Więcej informacji na temat próbnych matur znajdziemy tutaj.
Więcej informacji na temat próbnego egzaminu ósmoklasitsty znajdziemy tutaj.
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