
 
OGÓLNE - NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY –  INFORAMCJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW  
 
Przed rozpoczęciem egzaminu informujemy zdających o kluczowych zasadach związanych z 
zapewnieniem bezpieczeństwa, tj. o: 

a) dezynfekowaniu rąk przy wejściu do budynku,  

b) obowiązku 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,  

c) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,  

d) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także o przestrzeganiu 
higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia),  

e) zakazie gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po 
egzaminie,  

f) możliwości uczestniczenia w egzaminie tylko przez osoby zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; w egzaminie nie może uczestniczyć osoba 
chora, objęta kwarantanną lub izolacją albo przebywająca w domu z taką osobą.  

 

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.  

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.  
Obowiązuje zakaz pożyczania materiałów od innych.  

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 i zajmują miejsce przy stoliku, którego numer 

został wylosowany przez członka zespołu nadzorującego. Członek zespołu nadzorującego 

odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.  

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi 

je do sali egzaminacyjnej.  



7. 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.  

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

podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na 

wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego 

nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali  

9. 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.  

10. 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.  

11. 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  

 

Procedura opisana w tej sekcji dotyczy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z każdego 
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) w arkuszu z języka polskiego oraz w arkuszu z języka obcego nowożytnego  

• sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 
egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę 
odpowiedzi 

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

• sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych 
przez OKE.  

b) 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.  

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, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie 
rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, oraz naklejki 
przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza 
egzaminacyjnego. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający informuje o tym 
zespół nadzorujący.  

7. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego 
sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.  

8. 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.  

9. 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).  

10. 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.  

11. 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 1. i 2. stronie 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.  

12. 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 15 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.  



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.  

13. 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.  

14. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym 
przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi  

15. 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.  

16. 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.  

17. 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, a w przypadku egzaminu z matematyki – również 
karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie 
przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas 
pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.  

18. Uczniowie poznają wyniki egzaminu 31 lipca i wtedy otrzymają zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu.  

  



UWAGI ORGANIZACYJNE  

1. Podczas wszystkich dni egzaminu obowiązuje strój galowy.  

2. Egzaminy z poszczególnych przedmiotów odbędą się:  
1.1. z języka polskiego - 16 czerwca o godz. 9:00  
1.2. z matematyki – 17 czerwca o godz. 9:00  
1.3. z języka angielskiego – 18 czerwca o godz. 9:00  

3. Terminy dodatkowe (w przypadku, gdy z przyczyn losowych uczeń nie może napisać egzaminu 
w terminie głównym lub w przypadku przerwania egzaminu w wyniku niesamodzielnej pracy) 
dla poszczególnych przedmiotów to:  

a) język polski – 7 lipca godz. 9:00  
b) matematyka – 8 lipca godz. 9:00  
c) język angielski – 9 lipca godz. 9:00  

4. Egzaminy odbywać się będą w Cieszynie, Stary Targ 4, w salach:  
a) Aula na I piętrze → 14 osób – uczniowie klasy 8 
b) Sala na I piętrze → 1 osoba – uczeń klasy 8 z przedłuzonym czasem pracy 
c) Sala na II  piętrze → 6 osób – uczniowie klasy 8 z przedłuzonym czasem pracy 

(nie podajemy nazwisk ze względu na RODO)  
Przy wejściu do budynku uczeń będzie mógł sprawdzić jeszcze, do jakiej sali został przypisany.  

5. Rzeczy osobiste (plecak, torebka, telefon itp.) uczniowie mogą pozostawić:  

a) w sali 1 – uczniowie piszący egzamin na I piętrze  
b) w salach 2 – uczniowie piszący egzamion na II piętrze  

6. Wejście do budynku nie wcześniej niż o godz. 8:30 - przejście do sal, w których uczniowie 
zostawiają niepotrzebne przedmioty.  

7. Godz. 8.45 - wchodzenie do auli i sal egzaminacyjnych zgodnie z listą przygotowaną 
alfabetycznie do poszczególnych sal, przypomnienie ważnych informacji w związku z organizacją 
sprawdzianu oraz zasad bezpieczeństwa.  
 



PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY  

1. W przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom 
szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić 
zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej 
procedury.  

2. Rodzice uczniów MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU DO PRAC. Informacje może udzielić dyrektor 
szkoły na prośbę osoby zainteresowanej lub można je znaleźć na stronie CKE w dokumencie 
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – 
obowiązująca w roku szkolny 2019/2020.  

Wnioski o wgląd do prac są przyjmowane i rozpatrywane przez OKE w Jaworznie od 31 lipca 2020 

r. zgodnie z kolejnością wpływu. 


