
PRZEPROWADZANIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY /Dla uczniów/ 

 

Przed rozpoczęciem i trakcie czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminu 

przypomina się zdającym kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, 

wskazane w Wytycznych, tj. 

a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz 

każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu 

nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający 

opuszcza salę egzaminacyjną 

b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 

c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie 

higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia) 

d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po 

egzaminie. 
 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z harmonogramem, zostawiają swoje rzeczy w przydzielonych 

salach, po czy udają się do sal egzaminacyjnych (Harmonogram) 

2. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, z zachowaniem odpowiedniego dystansu (wg. 

listy) i losują numery stolików, przy których będą pracować. (uczeń powinien mieć dokument 

potwierdzający tożsamość – w przypadku jego braku tożsamość ucznia może potwierdzić wychowawca 

klasy lub inny nauczyciel) Uczeń otrzymuje również naklejki, przygotowane przez OKE, którymi należy 

zakodować pracę egzaminacyjną każdego dnia. 

3. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych i innych niedozwolonych 

przyrządów; 

- uczeń przynosi ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem; Przypomina się również 

zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających. 

- uczeń może mieć ze sobą butelkę z wodą, którą stawia na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć 

materiałów egzaminacyjnych. 

4 Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich: 

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu, w tym o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa zgodnych 

z Wytycznymi 

b. o sposobie informowania o konieczności wyjścia do toalety lub złego samopoczucia – poprzez 

podniesienie ręki 

c. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do 

zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań 

(dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) 

d. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych 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.  

e. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (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 egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający 

nie opuszczają sali egzaminacyjnej 

 

5. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie 

zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne  

6. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 

pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, 

b. a następnie poleca zdającym odpowiednio: 

 

 



- W arkuszu języka polskiego oraz w arkuszu języka angielskiego-  

• sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) 

zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi  

•  sprawdzenie, czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony 

• sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE 

 

- W arkuszu z matematyki  

• sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) 

zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę odpowiedzi  

• wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza 

egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań) 

• sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony 

• sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE 

 

7. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje 

nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. 

8. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w 

protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty w danej sali. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń 

potwierdza podpisem w tym samym protokole. 

9. Przed rozpoczęciem każdej egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń 

zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.  

 

KODOWANIE PRACY 

 

W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z 

błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie 

zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu danej części egzaminu ósmoklasisty w sali 

adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych, karcie rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych (jeżeli stanowi część arkusza) i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na 

naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer 

PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły. 

 

10. Przed rozpoczęciem każdej części egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w 

obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, w arkuszu egzaminacyjnym. 

11. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem 

wykonują członkowie zespołu nadzorującego. 

12. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący 

zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, faktyczny czas rozpoczęcia i 

zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. 

13. Czas pracy zdających w czasie egzaminu ósmoklasisty wynosi odpowiednio: 

Język polski – 120 min/ 180 min 

Matematyka – 100 min/ 160 min 

Język angielski – 90 min/ 135 min 

 

14.Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności 

organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje 

przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie 

zapisanym na tablicy (planszy). Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej 

stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno 

ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego dany zakres odpowiedniej części egzaminu i otrzymuje kompletny arkusz. Takie przypadki 



odnotowuje się w protokole przebiegu danego zakresu odpowiedniej części egzaminu w danej sali 

egzaminacyjnej (załącznik 8). 

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

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

 

16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (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 egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie 

opuszczają sali egzaminacyjnej 

17. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym 

piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę 

przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym. 

18. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym 

przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na 

karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

(w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)  

19. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym: 

a. informuje zdających o zakończeniu pracy 

b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na 

karcie) 

c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów 

d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. 

 

20. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają 

obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do 

sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi, a do 

sprawdzenia przez egzaminatorów – karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych. W przypadku ucznia, który 

zgłasza, że nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zespół nadzorujący pakuje do bezpiecznej 

koperty jego zeszyt zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi oraz kartą rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych (jeżeli stanowi część arkusza). Na kopercie wpisuje adnotację zgodnie z instrukcją 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zaistniały fakt odnotowuje się w protokołach przebiegu egzaminu 

gimnazjalnego (w danej sali oraz zbiorczym), w części „Uwagi”. 

21. Po zakończeniu każdej części egzaminu ósmoklasisty osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego 

– w obecności zdających prace egzaminacyjne i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie 

przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania 

materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali. 

22. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje 

w sali egzaminacyjnej prace egzaminacyjne do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób 

wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje 

niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego. 

 

23. UNIEWAŻNIENIE DANEGO ZAKRESU ALBO POZIOMU ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO 

1. W przypadku: 

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, również podczas sprawdzania pracy 

egzaminacyjnej 

b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo 

materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach 

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób 

utrudniający pracę pozostałym uczniom 

24. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej 



komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania 

 


