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I. HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

W terminie 

głównym  

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00  

 

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00  

 

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00  

 

W terminie 

dodatkowym  

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00  

 

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00  

 

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00  

 

 

WYNIKI EGZAMINU - TERMINY 

Termin ogłaszania 

wyników egzaminu 

ósmoklasisty  

1 lipca 2022 r.  

Termin przekazania 

szkołom wyników, 

zaświadczeń i informacji  

do 7 lipca 2022 r.  

Termin wydania zdającym 

zaświadczeń oraz 

informacji  

8 lipca 2022 r.  

 

 
 CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH 

PRZEDMIOTÓW 

 Arkusz 

standard

owy 

 

 

Przedłuż

enie 

czasu, o 

którym 

mowa 

w pkt. 

17 

Komuni

katu 

Arkusz 

dla osób 

z autyz

mem, w 

tym z 

zespołe

m 

Asperge

ra 

Arkusz 

dla osób 

słabowi

dzących 

Arkusz dla 

osób 

niewidomy

ch 

Arkusz 

dla osób 

słabosły

szących 

i 

niesłysz

ących 

Arkusz 

dla osób 

z 

niepełno

sprawno

ścią 

intelektu

alną w 

stopniu 

lekkim 

Arkusz 

dla osób 

z afazją 

Arkusz dla 

osób z 

niepełnospra

wnością 

ruchową 

spowodowan

ą mózgowym 

porażeniem 

dziecięcym 

Arkusz dla 

cudzoziemców 

O*-100 O*-100 O*-200 O*-400,  

O*-500 

 

O*-600*, 

O*-660 

O*-700 O*-800 O*-900 O*-Q00 O*C00, 

OJ*-100 

O**UC00, 

OJ*U-100 

język polski  120  do 180  210 

matematyka  100  do 150  100 

język obcy 
nowożytny  

90  do 135  90  

 



3 

 

 

II. ZASADY POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI 

EGZAMINACYJNYMI 

1. Za właściwe zabezpieczenie i ochronę materiałów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem – od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych do 

czasu przekazania ich po egzaminie do okręgowej komisji egzaminacyjnej – odpowiada 

dyrektor szkoły (przewodniczący ZE). 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i sprawdza, czy nie została ona naruszona, 

a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne 

do przeprowadzenia egzaminu. 

3. Czynności te mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu 

egzaminacyjnego. 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (w szafie metalowej w gabinecie 

wicedyrektora). 

5. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z materiałami egzaminacyjnymi została 

naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz dystrybutora materiałów 

egzaminacyjnych. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka 

tego zespołu o dalszym postępowaniu. 

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed 

rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu) sprawdza, czy materiały 

egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone. 

7. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz 

przedstawiciela uczniów z każdej sali, w której odbywa się egzamin. 

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu przekazuje każdemu przewodniczącemu zespołu nadzorującego: 

1) arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie 

uczniów w danej sali egzaminacyjnej, 

2) inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu, tj.: 

a. wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej, przygotowany przez OKE, jeżeli 

nie był przekazany wcześniej, 

b. formularz protokołu przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

w danej sali egzaminacyjnej, 

c. naklejki przygotowane przez OKE, 

d. płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie 

opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej, 

e. zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych. 
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9. Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem uczniów przenosi 

materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej. 

10. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne zostały naruszone, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu zawiesza egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i powiadamia o zaistniałej 

sytuacji dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub 

upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację 

o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach 

zamieszcza się w protokole zbiorczym. 

11. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, osoby wchodzące 

w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty 

zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. 

Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być 

obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali. 

12. 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. 

13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, 

a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego. 

14. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego, w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących, sprawdza 

kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal i przekazuje je zgodnie 

z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej a następnie prekauje je wraz 

z dokumentacją do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w formie, miejscu i 

terminie wskazanym przez komisję. 

15. Osoba przekazująca materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją powinna 

legitymować się dowodem tożsamości i upoważnieniem (o ile nie jest 

to przewodniczący zespołu egzaminacyjnego). 

16. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza przed nieuprawnionym 

ujawnieniem pozostałą w szkole dokumentację dotyczącą przygotowania i przebiegu 

egzaminu. 

17. Dokumenty dotyczące przygotowania i przebiegu egzaminu przechowuje szkoła 

do 8 stycznia 2023 r. 

 

III.  SPOSÓB ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

I ZASADY OBIEGU INFORMACJI 

 

Przed egzaminem ósmoklasisty: 

 

1. Wychowawcy klas są zobowiązani do przekazania uczniom – nie później niż do 24 

lutego 2022 r. – kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim 

dotyczących: 

a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – zdający powinni 

wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie 

dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym), 
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b. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego 

nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym 

przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności, 

c. zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego 

dnia),w tym: 

• losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy 

również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki 

będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować 

• kodowania arkusza egzaminacyjnego 

• sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego 

• rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od 

nauczyciela 

• zgłaszania konieczności skorzystania z toalety 

• zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy, 

d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu 

(5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi; należy poinformować uczniów, że instrukcja 

dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz 

nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań 

egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym, 

e. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub 

korzystania z takich urządzeń w tej sali, 

f. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; 

należy również przekazać zdającym, że na egzaminie ósmoklasisty nie można 

korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie 

ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty), 

g. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu, 

h. możliwości sprawdzenia wyników, jakie uzyskał na egzaminie (sumarycznych 

oraz rozwiązanie każdego zadania w arkuszu egzaminacyjnym), w systemie ZIU 

(www.wyniki.edu.pl) – konieczne jest uzyskanie loginu oraz hasła od dyrektora 

szkoły, w której przystępuje do egzaminu ósmoklasisty a także o możliwości 

wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 

 

2. Wychowawcy powinni upewnić się: 

a. że, uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi, wiedzą o tym, 

b. że, uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu, 

c. że, uczniowie wiedzą o której godzinie powinni być obecni w szkole, 

d. że, uczniowie wiedzą o konieczności zabrania na egzamin legitymacji szkolnej. 

3. Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają 

1 lipca 2022 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 

8 lipca 2022 r. 

 

Rozpoczęcie Egzaminu Ósmoklasisty z danego przedmiotu w sali egzaminacyjnej 

 

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu 

nadzorującego oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej 

urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. 
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2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali 

egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie 

o przyborach, tj. 

a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub 

pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie 

z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) 

b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. 

3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze 

stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację 

szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu 

tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego 

nauczyciela danej szkoły. 

5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie 

wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego 

lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy 

których będą pracować. 

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików 

w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie 

spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu). 

7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6, miejsce danemu uczniowi wskazuje 

przewodniczący zespołu nadzorującego. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które 

stoliki nie będą podlegały losowaniu. 

8. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego 

wylosowany (z zastrzeżeniem pkt. 6), a członek zespołu nadzorującego odnotowuje 

wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej. 

9. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających 

przenosi je do sali egzaminacyjnej. 

10. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni 

opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 

nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po 

zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi 

osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

11. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez  

podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego 

na wyjście (pod warunkiem określonym w pkt 10) zdający pozostawia zamknięty 

arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany 

w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.  

12. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających 

związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie 

trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

13. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty 

z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na 

chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu 

zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu. 
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14. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać 

wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące 

w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści 

z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy. 

 

Przeprowadzanie Egzaminu Ósmoklasisty z danego przedmiotu 

 

1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego 

informuje ich: 

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty, 

b. 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), 

c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

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

członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz 

naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym 

przy losowaniu miejsc. 

3. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających 

o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań 

z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, 

a następnie poleca zdającym: 

a. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 

egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę 

odpowiedzi, 

b. sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno  

ponumerowane strony, 

c. sprawdzenie poprawności numeru PESEL oraz zgodności kodu arkusza z kodem 

na naklejkach przygotowanych przez OKE. 

4. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu 

egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. 

5. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu 

nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu w danej sali. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza 

podpisem w tym samym protokole. 

6. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych 

miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań 

egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), 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. 

W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL lub niezgodności w kodzie arkusza 

na naklejce i na stronie tytułowej arkusza zdający zwraca zespołowi nadzorującemu 

wadliwe naklejki. W przypadku błędu na naklejce w numerze PESEL, przewodniczący 

zespołu nadzorującego koryguje numer PESEL w wykazie zdających w danej sali oraz 

zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych 

i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE 
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członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego 

oraz identyfikator szkoły. 

W przypadku niezgodności kodu arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza, 

przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza, czy danemu uczniowi wydany został 

arkusz w odpowiedniej formie. Jeżeli zdający otrzymał właściwy arkusz (np. O***-

200), a błąd występuje na naklejce (np. wydrukowany jest na niej kod O***-400) – 

naklejkę należy nakleić, przekreślić na niej błędny kod i wpisać właściwy, a zaistniałą 

nieprawidłowość odnotować w protokole. Jeżeli zdający otrzymał niewłaściwy arkusz – 

należy wydać mu arkusz we właściwej formie. 

7. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego  

sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, 

o których mowa w pkt 6., w arkuszu egzaminacyjnym. 

8. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach (tj.  

OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -900, -Q00) oraz uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów 

z czasową niesprawnością rąk i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego. 

9. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, 

przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu 

widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy 

z danym arkuszem egzaminacyjnym. 

10. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio: 

a. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 

minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony), 

b. w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut 

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony), 

c. w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej 

niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może 

być przedłużony). 

11. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu 

godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 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. 

12. 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 pierwszych 

stronach arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny 

i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny arkusz. 

Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali 

egzaminacyjnej. 

13. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniom i po zakończeniu czynności 

organizacyjnych oraz po zakończeniu odtwarzania nagrań z płyty CD przelicza się 

wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz niewykorzystane 
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oraz wadliwe płyty CD, a liczbę niewykorzystanych i wadliwych arkuszy oraz liczbę 

niewykorzystanych i wadliwych płyt CD odnotowuje się w protokole. 

14. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu 

nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób 

niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających. 

14a.Obserwator ma prawo w czasie egzaminu opuścić salę egzaminacyjną, przejść do 

innej sali, w której odbywa się egzamin, i tam przeprowadzić obserwację. Czynności te 

wykonuje w sposób niezakłócający pracy zdających. 

15. 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. Dodatkowo, jeżeli zdający 

zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu 

przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza 

egzaminacyjnego 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, -900, -Q00 oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową 

niesprawnością rąk). 

16. 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. 

17. 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 korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do 

niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -900, -Q00 

oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością 

rąk. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład  

zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań 

egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi i sprawdzają kompletność 
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materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który 

ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali. 

21. 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. 

22. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza materiały, 

a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego wygenerowanego z SIOEO. 

 

Sytuacje szczególne w trakcie egzaminu ósmoklasisty 

 

UWAGI DODATKOWE O ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH  

Z DOSTOSOWAŃ 

 

1. Uczniowie, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej formie, 

pracują w terminie głównym i w terminie dodatkowym egzaminu ósmoklasisty 

z arkuszem egzaminacyjnym, zawierającym zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę 

odpowiedzi. 

2. Uczniowie, o których mowa w pkt 1.nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych 

oraz kart odpowiedzi. Czynności te wykonują członkowie zespołu nadzorującego. 

3. Członkowie zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty dla uczniów 

uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu przed przystąpieniem do 

pracy zapoznają się z warunkami i formami przeprowadzania egzaminu dla tych 

uczniów i nadzorują go zgodnie z ustaleniami, a w szczególności: 

a. przestrzegają dostosowanego czasu trwania egzaminu 

b. w oddzielnej sali nauczyciel – wyznaczony przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego – wspomaga ucznia w czytaniu i/lub pisaniu (odręcznym 

lub przy pomocy komputera), w przypadku uczniów, dla których rada 

pedagogiczna wskazała taki sposób dostosowania 

c. wydają uczniowi właściwy, przeznaczony dla niego arkusz egzaminacyjny 

(we właściwej formie) 

d. w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

przystępujących do egzaminu z języka polskiego w oddzielnej sali, 

wyznaczony członek zespołu nadzorującego, przed przystąpieniem ucznia 

lub uczniów do pracy, odczytuje (z rezerwowego arkusza) jeden raz głośno, 

po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące 

podstawę zadań z języka polskiego (możliwe tylko 

wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie 

i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności 

w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane 

w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej). Informacja o tym, czy 

arkusz egzaminacyjny zawiera teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, 

będzie zamieszczona na stronie tytułowej arkusza. Czas 

rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem z języka polskiego zapisuje się 

po skończeniu tej czynności. 
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UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ 

PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACUJNEGO 

 

1. W przypadku: 

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, 

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 

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 

uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację 

o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu 

egzaminu. 

2. W sytuacjach, o których mowa w pkt 1., postępuje się w sposób następujący: 

a. przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi 

członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego, 

b. przewodniczący zespołu nadzorującego powiadamia przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego o zaistnieniu okoliczności będących podstawą do 

przerwania zdającemu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

c. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o przerwaniu 

pracy ucznia z arkuszem egzaminacyjnym i unieważnia jego pracę oraz 

poleca uczniowi opuszczenie sali egzaminacyjnej, zapewniając uczniowi 

opiekę, 

d. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wypełnia stosowny formularz. 

e. informację o przerwaniu i unieważnieniu pracy zdającego przewodniczący 

zespołu nadzorującego odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu w danej 

sali, 

f. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza do protokołu zbiorczego 

przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

wygenerowanego z SIO, decyzję o przerwaniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym i unieważniony arkusz egzaminacyjny ucznia, któremu 

przerwano pracę, a kopię tej decyzji pozostawia w dokumentacji szkoły. 

3. Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin  

ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie  

głównym, z jednego z powodów określonych w pkt 1., przystępuje ponownie do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym 

w komunikacie o harmonogramie. 

4. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn określonych w pkt 1. nastąpiło 

w przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, 

przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów 

jako „0%”. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU STRON LUB INNYCH 

USTEREK W ARKUSZACH EGZAMINACYJNYCH 

 

1. W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach 
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egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje ten fakt w 

protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali i 

zgłasza PZE konieczność wykorzystania arkusza rezerwowego. 

2. Jeżeli liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego powiadamia dyrektora właściwej okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, który podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu tego egzaminu. 

Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się 

kserokopii arkuszy egzaminacyjnych. 

3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel 

przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu 

zespołu egzaminacyjnego. 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USTERKI PŁYTY CD PODCZAS 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

 

1. Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki: 

 
arkusze OJ*-100, OJ*-

200, OJ*-400, OJ*-500, 

OJ*-600 

Arkusz OJ*-800 Arkusz OJ*-Q00, 

OJ*-900 

- ścieżka 1. – wstęp oraz 
zadanie 1. 

- ścieżka 2. – zadanie 2. 

- ścieżka 3. – zadanie 3. 

- ścieżka 4. – zadanie 4. 

- ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1. 
- ścieżka 2. – zadanie 2. 

- ścieżka 3. – zadanie 3. 

- ścieżka 4. – zadanie 4. 

- ścieżka 5. – zadanie 5. 
- ścieżka 6. – zadanie 6. 

- ścieżka 7. – zadanie 7. 

- ścieżka 8. – zadanie 8. 
- ścieżka 9. – zadanie 9. 

- ścieżka 10. – zadanie 10. 

- ścieżka 11. – zadanie 11. 

- ścieżka 1. – wstęp oraz 
zadanie 1. 

- ścieżka 2. – zadanie 2. 

- ścieżka 3. – zadanie 3. 

- ścieżka 4. – zadanie 4. 
- ścieżka 5. – zadanie 5. 

- ścieżka 6. – zadanie 6. 

- ścieżka 7. – zadanie 7. 

 

 

2. Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki; podział nagrania na  

poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania  

w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. 

3. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) 

i/lub odtwarzacza płyt CD przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu  

z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym, poleca uczniom zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu 

dopilnowanie, aby uczniowie zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję  

o wykorzystaniu płyty rezerwowej i/lub rezerwowego odtwarzacza płyt CD. 

4. Jeżeli usterka płyty CD lub odtwarzacza płyt CD wystąpiła od momentu włączenia 

płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1., po wymienieniu płyty CD lub 

odtwarzacza CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy 

(planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, nowy czas rozpoczęcia 

i zakończenia pracy z arkuszem: pełne 90 minut (w przypadku uczniów, którzy 
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rozwiązują zadania w arkuszach dostosowanych – zgodnie z informacją o czasie 

trwania egzaminu podaną na arkuszu). Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) 

włącza płytę rezerwową – jeżeli usterka dotyczyła płyty CD. 

5. Jeżeli usterka płyty CD lub odtwarzacza płyt CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania 

do zadania 1., przewodniczący zespołu nadzorującego: 

a. zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich 

zdających, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD, 

b. wymienia płytę CD na rezerwową lub wymienia odtwarzacz płyt CD 

c. zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, czas 

zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD lub odtwarzacza płyt 

CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go 

odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD lub odtwarzacza 

płyt CD, 

d. przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego 

wystąpiła usterka płyty CD lub odtwarzacza płyt CD  i odtwarza nagranie. 

6. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi arkusza 

egzaminacyjnego, przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób 

analogiczny do tego, który opisano w pkt 3. 

7. Konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole 

przebiegu egzaminu. 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA LUB NAGŁEGO ZAKŁÓCENIA 

PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU 

 

1. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty 

z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub 

przerywa ten egzamin i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.). 

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego 

przebiegu tego egzaminu. 

3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu dyrektor właściwej okręgowej 

komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub 

pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

4. W sytuacji kiedy przebieg egzaminu w danej szkole jest zagrożony ze względu na 

trudną sytuację pogodową lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu 

egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zawiesić egzamin z 

danego przedmiotu i poczekać na przybycie wszystkich zdających. O zaistniałej 

sytuacji powiadamia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zasady określone 

w pkt 2. i 3. obowiązują. 

 

 

PRZERWANIE PRACY Z ARKUSZEM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB 

ZDROWOTNYCH 

 

1. Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym 

uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu 

zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest 
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przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się 

w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym. 

2. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają 

prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor 

szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE. 

3. Jeżeli sytuacja opisana w pkt 1. ma miejsce podczas egzaminu ósmoklasisty 

przeprowadzanego w terminie dodatkowym, decyzję co do sposobu postępowania 

podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu 

z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

4. Arkusz egzaminacyjny ucznia, który przerwał egzamin z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych, jest przekazywany do okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz 

z dokumentacją sporządzoną w szkole. Na pierwszej stronie arkusza PZE 

zamieszcza adnotację „Praca przerwana z przyczyn zdrowotnych/losowych 

o godz....„ 

 

Po egzaminie ósmoklasisty 

 

POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI PO ZAKOŃCZENIU 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU 

 

1. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

następuje odbiór arkuszy egzaminacyjnych od zdających, uporządkowanie 

i przeliczenie materiałów, odnotowanie liczby arkuszy w protokole, spakowanie 

i opisanie tych materiałów (zgodnie z zaleceniami właściwej okręgowej komisji 

egzaminacyjnej) oraz przekazanie ich przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

2. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu i opuszczeniu sali przez uczniów  

członkowie zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela uczniów: 

a. odnotowują na wykazie uczniów w danej sali egzaminacyjnej oddanie 

arkuszy egzaminacyjnych przez zdających, 

b. w przypadku uczniów, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – 

przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty 

polegającego na dostosowaniu zasad oceniania i/lub prawo do 

nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zaznaczają przyznane tym 

uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pola na zeszycie zadań 

egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi; członkowie zespołu nadzorującego nie 

przenoszą na kartę odpowiedzi zdającego do 

poszczególnych zadań – robi to egzaminator podczas sprawdzania pracy, 

c. przygotowują materiały do przekazania do OKE cały arkusz 

egzaminacyjny każdego zdającego (zeszyt zadań egzaminacyjnych wraz 

z nieoderwaną od zeszytu kartą odpowiedzi), 

d. przeliczają, porządkują i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie 

z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem że 

do OKE wysyłane są wszystkie materiały egzaminacyjne. 

5. Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz uczniów przystępujących 

do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali wygenerowany SIOEO 

oraz protokół przebiegu tego egzaminu w tej sali. Protokół podpisują osoby 

wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwator/obserwatorzy (jeżeli byli 

obecni). 

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu zespołu  
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egzaminacyjnego: 

a. koperty zwrotne zawierające arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań 

egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) wypełnione przez 

zdających, którzy rozwiązywali zadania w arkuszu OPO/OMA/OJ**-100 

(standardowym), w tym przez zdających, którzy (a) nie mają obowiązku 

zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub 

(b) zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich/części odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi, 

b. koperty zwrotne zawierające arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań 

egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) wypełnione przez 

zdających mających prawo do arkuszy w dostosowanej formie, tj. 

OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -900, -Q00 oraz OPO-

C00, 

c. wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne 

oraz wadliwe płyty CD, 

d. podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów 

protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali 

egzaminacyjnej, 

e. uzupełniony wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej wygenerowany 

SIOEO. 

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza kompletność materiałów 

z danej sali w obecności właściwego przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

8. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodniczący zespołu  

egzaminacyjnego zabezpiecza je zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji 

egzaminacyjnej oraz sporządza zbiorczy protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty 

z danego przedmiotu, który podpisuje. Protokół należy sporządzić 

w systemie SIOEO oraz wydrukować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

W przypadku czasowej awarii systemu informatycznego protokół można sporządzić 

ręcznie, a wersję w systemie uzupełnić w terminie późniejszym. 

9. Jeden podpisany egzemplarz protokołu, o którym mowa w pkt 8., przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 

i w sposób określony przez dyrektora tej komisji. Do protokołu zbiorczego dołącza 

się: 

a. koperty zwrotne, o których mowa w pkt 6. (na kopertach zwrotnych nie 

można zamieszczać danych pozwalających na zidentyfikowanie szkoły, np. 

nazwy/adresu, pieczęci szkoły) 

b. wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne 

oraz w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – wadliwe płyty 

CD 

c. uzupełnione wykazy uczniów z każdej sali egzaminacyjnej. 

d. kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego 

e. kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi 

dostarczonej przez dystrybutora 

f. decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu (o ile taka sytuacja zaistnieje), wraz z arkuszami 

egzaminacyjnymi uczniów, których dotyczy przerwanie i unieważnienie. 

10. W szkolnej dokumentacji egzaminu ósmoklasisty pozostają: 

a. protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych przedmiotów 

z poszczególnych sal, 
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IV. INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY W 2022 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SWARZĘDZU 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZACHOWANIA 

BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OPRACOWANE 

PRZEZ MEIN, MINISTERSTWO ZDROWIA ORAZ GIS 
 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, 

obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Po wejściu do szkoły rekomenduje się mycie rąk wodą z mydłem.  

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,            

telefonów komórkowych, maskotek. 

5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

a. zdający, 

b. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze 

zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu, osoby obsługujące sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), 

asystenci techniczni, 

c. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp.  

d. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości 

zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania 

egzaminu, pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 

konieczność.  

6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, 

w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na 

taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, 

lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.  

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych 

(długopis/pióro z czarnym wkładem/tuszem, linijki). 

8. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja 

nie jest konieczna. Zdający nie powinni pożyczać przyborów od innych zdających.  

b. jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu z danego 

przedmiotu, 

c. oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi 

dostarczonej przez dystrybutora, 

d. kopie wykazów uczniów przystępujących do egzaminu z danego przedmiotu 

w danej sali , 

e. kopie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu z danego przedmiotu, 

jeżeli taka sytuacja ma miejsce podczas egzaminu. 

11. Dokumenty, o których mowa w pkt 10., szkoła przechowuje do 8 stycznia 2023r. 
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9. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania 

egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, mogą 

przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez 

członka zespołu nadzorującego. Szkoła również zapewnia słowniki dwujęzyczne. 

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

11. W dniach przeprowadzania egzaminów na terenie szkoły nie ma możliwości 

zapewnienia posiłków. 

12. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salami 

egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

13. Uczniowie w dniu egzaminu wchodzą i wychodzą do szkoły według następujących 

zasad:  

➢ SALA NR 1 (w szkole sala 4b) 

klasa VIII a - uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.15, wchodzą do szkoły 

wejściem B od strony boiska, czekają na losowanie miejsc na korytarzu przed salą 

4b.  

W ramach szatni dla uczniów w celu pozostawienia okryć wierzchnich oraz innych 

przedmiotów udostępniona zostanie świetlica.  

➢ SALA NR 2 (w szkole sala gimnastyczna) 

klasa VIII b - uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.20, wchodzą do szkoły 

wejściem C od strony boiska, kierują się bezpośrednio do sali gimnastycznej,  

w której czekają na losowanie miejsc. 

Szatnia przy sali gimnastycznej zostanie udostępniona dla uczniów w celu 

pozostawienia okryć wierzchnich oraz innych przedmiotów. 

➢ SALA NR 3 (w szkole sala 103) 

klasa VIII c - Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.15 wchodzą do szkoły 

wejściem C od strony boiska, udają się do sali nr 103, czekają na losowanie miejsc 

na korytarzu przed salą.  

W ramach szatni dla uczniów w celu pozostawienia okryć wierzchnich oraz innych 

przedmiotów udostępniona zostanie sala 105. 

➢ SALA NR 4 (w szkole sala 202) 

Klasa VIIId - uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.20, wchodzą do szkoły 

wejściem B od strony boiska, udają się do sali nr 202 w czerwonym budynku.  

W ramach szatni dla uczniów w celu pozostawienia okrycia wierzchniego oraz 

innych przedmiotów udostępniona zostanie sala nr 204. 

➢ SALA NR 5 (w szkole sala 12 w czerwonym budynku) 

Uczniowie z dostosowanymi warunkami egzaminu przychodzą do szkoły na godz. 

8.20 wchodzą do szkoły wejściem B od strony boiska, udają się bezpośrednio do 

sali nr 12 w czerwonym budynku, w której czekają na losowanie miejsc.  

W ramach szatni dla uczniów w celu pozostawienia okryć wierzchnich oraz innych 

przedmiotów udostępniona zostanie sala nr 11. 

➢ SALA NR 6 (w szkole sala 5cz) 

Uczeń przychodzi do szkoły na godz. 8.20 wchodzi do szkoły wejściem B  

od strony boiska, udaje się bezpośrednio do sali nr 5 w czerwonym budynku. 

W ramach szatni dla ucznia w celu pozostawienia okrycia wierzchniego oraz  

innych przedmiotów udostępniona zostanie sala nr 6. 

➢ SALA NR 7 dla j. polskiego i matematyki dla obcokrajowców (w szkole sala 201) 

Uczeń przychodzi do szkoły na godz. 8.20 wchodzi do szkoły wejściem B  

od strony boiska, udaje się bezpośrednio do sali nr 201 w czerwonym budynku.  

W ramach szatni dla ucznia w celu pozostawienia okrycia wierzchniego oraz 

innych przedmiotów udostępniona zostanie sala nr 205. 
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➢ SALA NR 7 dla j. angielskiego dla obcokrajowców (w szkole sala 201) 

Uczeń przychodzi do szkoły na godz. 8.20 wchodzi do szkoły wejściem B  

od strony boiska, udaje się bezpośrednio do sali nr 201 w czerwonym budynku.  

W ramach szatni dla ucznia w celu pozostawienia okrycia wierzchniego oraz 

innych przedmiotów udostępniona zostanie sala nr 205. 

➢ SALA NR 8 dla języka niemieckiego dla obcokrajowców (w szkole sala 4 

w czerwonym budynku) 

Uczeń przychodzi do szkoły na godz. 8.20 wchodzi do szkoły wejściem B  

od strony boiska, udają się bezpośrednio do sali nr 4 w czerwonym budynku.  

W ramach szatni dla uczniów w celu pozostawienia okryć wierzchnich oraz innych 

przedmiotów udostępniona zostanie sala nr 3. 

➢ SALA NR 9 dla języka niemieckiego (w szkole sala nr 8) 

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.20, wchodzą do szkoły wejściem B od 

strony boiska, udają się bezpośrednio do sali nr 8 w czerwonym budynku. 

W ramach szatni dla ucznia w celu pozostawienia okrycia wierzchniego oraz 

innych przedmiotów udostępniona zostanie sala nr 7. 

 

Po zakończonym egzaminie uczniowie wychodzą ze szkoły tą samą drogą, którą do niej 

wchodzili. Po wyjściu ze szkoły nie powinni gromadzić się na boisku szkolnym.  

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 10 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy 

z arkuszem. W ciągu ostatnich 10 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli 

zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 

egzaminacyjnej. 

15. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia 

odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu. 

a. w przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu 

przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia  

o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób 

postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, 

jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może 

brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, 

dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu 

w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla 

bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą 

zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole 

przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.  

b. w przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu 

przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję  

o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy 

przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji 

będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. 

 


