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Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania 

i organizacji Egzaminu Ósmoklasisty 

 w Szkole Podstawowej nr 11 

im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim 

 w roku szkolnym 2020/2021 

Aktualizacja zgodna ze zmianami wniesionymi 19 kwietnia 2021 r. 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający 

spełnia te wymagania.  

 

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2021 r. jest 

przeprowadzany:  

a) 25 maja 2021r. o godz. 9.00 – z języka polskiego (120 min/180 min), 

b) 26 maja 2021r. o godz. 9.00 – z matematyki (100 min/150 min), 

c) 27 maja 2021r. o godz. 9.00 – z języka obcego nowożytnego (90 min/135 min). 

 

3. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu 

przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi (5 minut).  
 

4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:  

a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty  

z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO  

b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty  

z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych).  
 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu 

dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.  

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym: 

- język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00  

- matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 

- język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00 
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II. HARMONOGRAM ZADAŃ PRZEWODNICZĄCEGO (ZASTĘPCY) ZESPOŁU 

EGZAMINACYJNEGO 

TERMIN ZADANIE/DZIAŁANIE 

 

do 28 września 2020 r. Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami 

warunków i form przeprowadzania egzaminu. 

do 30 września 2020 r. Przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji. 

do 15 października 

2020 r. 

Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

do 9 listopada 2020 r. Uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz 

form przeprowadzania egzaminu. 

do 20 listopada 2020 r. Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez 

radę pedagogiczną dostosowaniach. 

do 25 listopada 2020 r. Przyjęcie oświadczeń rodziców o korzystaniu albo niekorzystaniu 

ze wskazanych dostosowań. 

do 30 listopada 2020 r. Przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do 

egzaminu, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania 

warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb danego 

ucznia, za pomocą systemu informatycznego SIOEO. 

do 25 lutego 2021 r. Przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego 

i przekazanie tej informacji do OKE do 1 marca 2021 r. 

do 26 lutego 2021 r. Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu 

egzaminu ósmoklasisty. 

do 25 marca 2021 r. Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy 

przewodniczącego; zawarcie porozumień z dyrektorami innych 

szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu 

egzaminacyjnego. 

do 26 kwietnia 2021 r. Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich 

przewodniczących. 

do 11 maja 2021 r. Przyjęcie od rodziców uczniów – odpowiednio laureatów/finalistów 

konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i 

przekazanie tej informacji do OKE do 13 maja 2021 r. 

do 11 maja 2021 r. 

 

Przekazanie zdającym i ich rodzicom informacji o zasadach 

zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego określonych w 

Wytycznych CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i 
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do 18 maja 2021 r. 

przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty. 

Odebranie od rodziców informacji o uwarunkowaniach 

zdrowotnych ucznia uniemożliwiających stosowanie maseczki do 

zakrycia ust i nosa oraz zaplanowanie egzaminu tego ucznia w 

oddzielnej sali. 

do 21 maja 2021 r. Wprowadzenie do SIOEO nowego układu sal egzaminacyjnych, 

jeżeli ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz 

realizację zasad określonych w Wytycznych konieczne było 

zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin w 

danej szkole. 

do 24 maja 2021 r. Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających tytuł laureata 

lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE. 

do 24 maja 2021 r. Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie 

organizacji egzaminu zorganizowanego przez OKE oraz 

przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego 

oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia; 

zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów 

związanych z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. 

25-27 maja 2021 r. Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym. 

do 26 maja 2021 r. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia 

egzaminu z języka obcego nowożytnego. 

16-18 czerwca 2021 r. Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym. 

do 22 czerwca 2021 r. Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu. 

Przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą 

otrzymać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, a 

otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu. 

2 lipca 2021 r. Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty. 

do 8 lipca 2021 r. Przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

9 lipca 2021 r. Wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach 

egzaminu. 

do 9 stycznia 2022 r. Przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem 

egzaminu. 
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III. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU 

 

1. Egzamin odbywa się w wyznaczonych wcześniej salach egzaminacyjnych.  

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zleca przygotowanie sal do przeprowadzenia 

egzaminu ósmoklasisty.  

3. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z przedstawicielami przewodniczących 

zespołów nadzorujących przebieg tego egzaminu w poszczególnych salach sprawdzają 

stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia tego egzaminu w każdej sali 

(odtwarzaczy płyt CD, głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość 

dźwięku. Należy między innymi:  

a) upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań 

w trybie losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź 

sekwencji ścieżek,  

b) przeprowadzić z udziałem uczniów próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu 

w każdej sali, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka obcego 

nowożytnego, 

c) upewnić się, że przygotowane zostały rezerwowe odtwarzacze płyt CD oraz baterie na 

wypadek awarii w dostawie energii elektrycznej. 

4. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego lub przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się, 

że zostały przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz 

losy z  numerami stolików (do wylosowania przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdającego). Jeżeli w 

sali przygotowane są stanowiska dla uczniów korzystających z dostosowania 

warunków lub form przeprowadzania egzaminu, można je wyłączyć z losowania. 

Można również zaplanować stolik zapasowy, blisko wejścia do sali, z przeznaczeniem 

dla ucznia spóźnionego, któremu przewodniczący zespołu nadzorującego zezwolił 

uczestniczyć  

w egzaminie ósmoklasisty. 

 

 

 

III.1. W DNIU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO 

PRZEDMIOTU, PRZED ODEBRANIEM MATERIAŁÓW 

EGZAMINACYJNYCH PRZEZ PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁÓW 

NADZORUJĄCYCH  

 

1. Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej szkole odpowiada dyrektor tej 

szkoły.  

2. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel sprawdza, czy 

zespoły nadzorujące są kompletne. W szczególnych przypadkach losowych PZE 

wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela i przeprowadza szkolenie.  
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3. Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal do egzaminu 

ósmoklasisty, w tym w szczególności:  

a) usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych dotyczących danego 

przedmiotu egzaminacyjnego,  

b) ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający samodzielną pracę 

zdających, z zastrzeżeniem, że każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku,  

c) przygotowanie losów z numerami stolików,  

d) przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych do dostosowania 

warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,  

e) przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów,  

f) umieszczenie w miejscu widocznym dla wszystkich zdających sprawnego zegara oraz 

tablicy (planszy) do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy  

z arkuszem egzaminacyjnym z danego przedmiotu,  

g) umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię  

i nazwisko) w danej sali,  

h) przygotowanie sprzętu (odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia) niezbędnego do 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego,  

i) przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania. 

4.   Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego w uzgodnieniu z przewodniczącym 

zespołu egzaminacyjnego wyznacza poszczególnym członkom zespołu szczegółowe 

zadania  

w zakresie zapewnienia uczniom:  

a) niezbędnej pomocy przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego i oddawaniu arkusza po 

zakończeniu pracy,  

b) warunków do samodzielnej pracy w trakcie egzaminu. 

 

 

III.2. ZASADY POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI 

EGZAMINACYJNYMI 

 

1. Za właściwe zabezpieczenie i ochronę materiałów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem – od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych od 

dystrybutora do czasu przekazania ich po egzaminie do okręgowej komisji 

egzaminacyjnej – odpowiada dyrektor szkoły (przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego). 

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. 



Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji Egzaminu Ósmoklasisty. 

 

 
6 

 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (w szafie pancernej). 

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 co 

najmniej jednego przedstawiciela uczniów. 

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu przekazuje każdemu przewodniczącemu zespołu nadzorującego: 

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

uczniów w danej sali egzaminacyjnej, 

b) inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 

z danego przedmiotu, tj.: 

- wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej wygenerowany przez 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego z SIOEO, jeżeli nie był przekazany 

wcześniej, 

- formularz protokołu przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu  

w danej sali egzaminacyjnej, 

- naklejki przygotowane przez OKE, 

- płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie 

opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej, bezpośrednio po 

wniesieniu do sali arkuszy egzaminacyjnych (z wyjątkiem płyt oraz innych 

nośników, np. pendrive’a, na które zostały nagrane pliki pobrane z SIOEO). 
Jeżeli wystąpi konieczność zwiększenia liczby sal egzaminacyjnych, w których jest 

przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, a liczba 

przesłanych do szkoły płyt, wliczając płyty rezerwowe, będzie niewystarczająca do 

zapewnienia płyty w każdej sali egzaminacyjnej, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego może sporządzić kopię płyty – w dniu egzaminu, nie wcześniej niż 

godzinę przed rozpoczęciem egzaminu – albo pobrać plik .mp3 z nagraniem z SIOEO. 

- zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych. Dopuszcza się 

możliwość zapakowania arkuszy po egzaminie do innych kopert niż koperty 

zwrotne; muszą być one opisane w taki sam sposób, jak koperty zwrotne; 

muszą m.in. zawierać kod szkoły. Zaleca się, aby koperty takie były na czas 

transportu pakowane dodatkowo w foliowe worki lub owijane w folię, aby 

zabezpieczyć materiały egzaminacyjne przed ewentualnym zalaniem. 
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9. Przewodniczący zespołu nadzorującego 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. 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 polegające 

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,  

c) przygotowują materiały do przekazania do OKE, tj. 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. 

13. Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz uczniów przystępujących do 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali oraz protokół przebiegu tego 

egzaminu w tej sali. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu 

nadzorującego oraz obserwator/obserwatorzy (jeżeli byli obecni). 

14. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu zespołu 

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 lub (b) zgłosili, że nie 

zdążyli przenieść wszystkich/części odpowiedzi na kartę, 

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, 
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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. 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, 

a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego. 

15. 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. 

16. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważnieni przez niego członkowie 

zespołu egzaminacyjnego przekazują materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją 

do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w formie, miejscu i terminie przez nią 

wskazanym. 

17. Osoba przekazująca materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją powinna 

legitymować się dowodem tożsamości i upoważnieniem (o ile nie jest to 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego). 

18. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza przed nieuprawnionym 

ujawnieniem pozostałą w szkole dokumentację dotyczącą przygotowania i przebiegu 

egzaminu. 

19. Dokumenty dotyczące przygotowania i przebiegu egzaminu przechowuje szkoła do 9 

stycznia 2022 r.  

III.3.   ROZPOCZĘCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU  

W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

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.  

Przypomina zdającym kluczowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego określone w 

Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu 

ósmoklasisty: 

- 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 , 

- zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi , 

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

higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia),  

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

egzaminie.  
 

 

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej 

mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. 
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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. 

Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania przyborów od innych 

zdających.  

 

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 powyżej, 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, 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 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 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. 
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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. 

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. 

 
III.4. 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. 

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.  
Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć zakryte 

usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki.  

2. 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: 

-  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, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno 

ponumerowane strony, 

- sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. 

3. Uczeń  zgłasza  przewodniczącemu  zespołu  nadzorującego  braki  w  arkuszu 

egzaminacyjnym  i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. 

4. 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. 
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5. 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 

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. 

 

6. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego 

sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, 

o których mowa w pkt 4.5.6., w arkuszu egzaminacyjnym. 

7. 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. 

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. 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. 

10. 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 
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(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. 

11. 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 

oraz wadliwe płyty CD, a liczbę niewykorzystanych  i wadliwych  arkuszy oraz liczbę 

niewykorzystanych i wadliwych płyt odnotowuje  się  w protokole. 

12. 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. 

13. 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). 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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, 
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d) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg 

stolika. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu przygotowuje materiały do przekazania przewodniczącemu zespołu  

egzaminacyjnego. 

III.5. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU 

PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO 

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 powyżej, 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 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza do protokołu zbiorczego 

przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

 

III.6.   POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU STRON LUB 

INNYCH USTEREK W ARKUSZACH EGZAMINACYJNYCH 
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1. W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach 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. 

 

III.7.   POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USTERKI PŁYTY CD 

PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO 

NOWOŻYTNEGO 

1. 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, pliku.mp3 i/lub rezerwowego odtwarzacza płyt CD. 

2. 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 rozwiązują zadania w 

arkuszach dostosowanych – zgodnie z informacją o czasie przeprowadzania egzaminu 

podaną na arkuszu). Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza płytę rezerwową – 

jeżeli usterka dotyczyła płyty CD. 

3. 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. 

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

egzaminacyjnego, przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób 

analogiczny do tego, który opisano w pkt III.7.1 

5. Konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu 

egzaminu. 
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IV. INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA 

ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERA PODCZAS EGZAMINU 

 

1. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający musi mieć do swojej wyłącznej 

dyspozycji autonomiczny (lub pracujący jako autonomiczny) komputer, bez dostępu do 

Internetu, połączony z drukarką oraz papier do drukarki. Komputer musi posiadać 

oprogramowanie umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w języku polskim. 

  

2. Osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna: 

a) wyłączyć: dostęp do Internetu, automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni 

 i gramatyki oraz słowniki językowe znajdujące się w oprogramowaniu tego komputera 

b)  zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii sprzętu.  

 

3. Arkusz egzaminacyjny powinien zostać zakodowany zgodnie z wymogami: naklejką 

przygotowaną przez OKE, kodem ucznia, numerem PESEL. Na pierwszej stronie arkusza 

członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację „Odpowiedzi zdającego znajdują się 

na wydruku komputerowym” lub „Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na 

wydruku komputerowym”. 

 

4. Po zakończeniu pracy z każdym arkuszem zdający przekazuje zespołowi nadzorującemu 

swoje odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym. Wydruk 

powinien mieć standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z każdej strony), a każda jego 

strona powinna być ponumerowana. Na dole każdej kartki wydruku należy zapisać numer 

strony wraz z liczbą ogólną stron, np. „str. 2 z 4”. 

 

 

5. Na górze każdej kartki wydruku z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane 

zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL, można również przykleić naklejkę 

przygotowaną przez OKE.  

 

6. Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem 

w zeszycie zadań egzaminacyjnych.  

 

 

7. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wydrukowaniu odpowiedzi 

utworzone przez zdającego pliki muszą zostać usunięte z twardego dysku komputera, 

w tym z kosza, oraz innych nośników danych.  

 

8. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zespół nadzorujący umieszcza 

prawidłowo zakodowany arkusz egzaminacyjny zdającego wraz z prawidłowo 

zakodowanymi i opisanymi wydrukami w jednej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją 

OKE, z adnotacją „praca pisana na komputerze” i oddaje wraz z protokołem przebiegu 

egzaminu ósmoklasisty w danej sali przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

 

9. Sprzęt, z którego korzysta zdający, musi być zdezynfekowany przed i po egzaminie.  
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V. INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA 

ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY NAUCZYCIELA 

WSPOMAGAJĄCEGO 

1. Egzamin ósmoklasisty dla osoby korzystającej z pomocy nauczyciela wspomagającego  

w czytaniu i/lub pisaniu musi odbywać się w oddzielnej sali. 

 

2. Arkusze egzaminacyjne otrzymują zdający i nauczyciel wspomagający. 

 

 

3. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel wspomagający 

zapoznaje zdającego z instrukcją na 1. i 2. stronie arkusza. Nauczyciel wspomagający 

oraz zdający wspólnie ustalają zasady komunikowania się i pracy. Po otworzeniu arkuszy 

nauczyciel wspomagający sprawdza, czy ma tę samą wersję arkusza, co uczeń. Jeżeli 

nauczyciel wspomagający ma inną wersję arkusza, zgłasza ten fakt przewodniczącemu 

zespołu nadzorującego, który powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. 

PZE może podjąć decyzję o wykorzystaniu arkusza rezerwowego.  

 

4. Nauczyciel wspomagający nie może udzielać zdającemu wyjaśnień dotyczących zadań,  

w tym tekstów. 

 

 

5. Arkusze zdającego i nauczyciela wspomagającego należy w ten sam sposób zakodować  

i odpowiednio opisać na pierwszej stronie: „arkusz zdającego” i „arkusz nauczyciela 

wspomagającego w pisaniu / w czytaniu / w czytaniu i pisaniu”. Jeżeli odpowiedzi 

zdającego są zapisywane na kartkach dołączonych do czarnodruku, na górze każdej 

kartki z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod 

ucznia, numer PESEL (można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE). Na 

dole każdej kartki należy zapisać numer strony wraz z liczbą ogólną stron, np. „str. 2 z 

4”.  

W przypadku wspomagania w pisaniu podstawą oceny pracy zdającego jest arkusz 

nauczyciela wspomagającego przekazany do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli 

zdający chce samodzielnie zapisać odpowiedzi do wybranych zadań, nauczyciel 

wspomagający udostępnia mu swój arkusz do zapisania rozwiązania/ wykonania rysunku. 

Arkusz nauczyciela wspomagającego w pisaniu, częściowo uzupełniony przez zdającego, 

stanowi pracę ucznia podlegającą ocenie. Arkusz zdającego nie będzie oceniany; zapisy  

w jego arkuszu egzaminacyjnym są traktowane jako brudnopis. 

 

6. Osoba wspomagająca wykonuje za zdającego wszystkie czynności związane  

z kodowaniem arkusza egzaminacyjnego. 

 

 

7. W przypadku uczniów korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego  

w czytaniu i/lub pisaniu, nauczyciel ten odczytuje cały arkusz lub czyta go sukcesywnie  

i czeka na sygnał zdającego, że jest on gotowy do dyktowania odpowiedzi. Zdający sam 

decyduje, w jakiej kolejności wykonuje zadania. 

 

8. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanej formie, odczytywanie 

tekstu arkusza jest wliczone w czas przeznaczony na pracę z arkuszem, który jest 

wydrukowany na stronie tytułowej arkusza. 
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9. Zdający podaje słownie treść odpowiedzi, którą wybrał w zadaniach zamkniętych,  

a nauczyciel wspomagający zaznacza ją w odpowiednim miejscu na karcie odpowiedzi 

(dołączonej do swojego arkusza). 

 

10. Jeśli w rozwiązaniu jest konieczne wykonanie rysunków, nauczyciel wspomagający 

wykonuje każdy rysunek zgodnie z przekazywanym przez zdającego opisem kolejnych 

czynności. 

 

 

11. Jeśli uczeń samodzielnie zapisze odpowiedzi do niektórych zadań, np. wykona rysunki,  

w nagłówku pierwszej strony arkusza należy dodatkowo wymienić numery tych zadań  

i przy każdym z nich (w tekście arkusza) zapisać adnotację, np. „uczeń wykonał 

samodzielnie”. 

 

12. W ramach obowiązującego czasu zdający może poprosić o przeczytanie zapisanej 

wypowiedzi w całości lub we fragmentach w celu naniesienia poprawek. 

 

 

13. Jeżeli uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, 

przebieg pracy z arkuszem egzaminacyjnym musi być rejestrowany w formie jednego 

pliku audio, zgodnie z następującymi zasadami:  

1. należy przygotować dostępne urządzenie umożliwiające nagranie przebiegu całej 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym, sprawdzić jego działanie oraz zaplanować 

sposób postępowania w przypadku awarii, np. zapasowy sprzęt nagrywający, 

2.  przebieg egzaminu z danego przedmiotu musi być utrwalony w formie jednego 

pliku audio bez zatrzymania nagrywania w trakcie egzaminu, 

3.  jakość nagrania nie może budzić wątpliwości co do przebiegu egzaminu; nieczytelne 

(niepełne, niezrozumiałe) nagranie może być podstawą do unieważnienia egzaminu  

z danego przedmiotu, 

4.  nie dopuszcza się możliwości rejestracji przebiegu pracy z arkuszem na dyktafonie 

stanowiącym część oprogramowania telefonu komórkowego, 

5.  plik audio należy zapisać na płycie CD lub DVD w celu jego późniejszego 

odtwarzania, 

6. na płycie CD lub DVD należy umieścić: kod szkoły, kod ucznia, nr PESEL  

i informację o rodzaju arkusza. 

 

14. Po zakończeniu pracy arkusz egzaminacyjny ucznia oraz nauczyciela wspomagającego, 

płytę CD lub DVD z nagraniem należy spakować do jednej koperty, opisanej zgodnie  

z ogólnymi zasadami, z adnotacją „praca wykonana z nauczycielem wspomagającym 

oraz nagrania”, zamieścić informację o liczbie dołączonych nośników (CD lub DVD)  

i przekazać wszystkie materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego. 

 

VI. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO 

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) kieruje pracą tego zespołu i zapewnia 

prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej. 



Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji Egzaminu Ósmoklasisty. 

 

 
18 

 

2. PZN ma obowiązek zapoznać się z zasadami organizowania i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty oraz przestrzegać tych zasad. PZN zapoznaje się również z przepisami 

związanymi z zabezpieczeniem materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

3. PZN w szczególności: 

a) sprawdza stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, 

b) odpowiada za przygotowanie danej sali egzaminacyjnej do egzaminu z danego 

przedmiotu,  

c) wyznacza poszczególnym członkom zespołu nadzorującego zadania w zakresie 

zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy i opieki, 

d) odbiera od PZE informacje o uczniach mających zaświadczenia lekarskie  

o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu  

i przestrzega wykonania tych zaleceń, 

e) odbiera od PZE informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków  

i form egzaminu ósmoklasisty, piszących egzamin w danej sali, i o warunkach, jakie 

powinny zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy warunki te 

zostały zapewnione, 

f) odbiera od PZE materiały egzaminacyjne, weryfikuje ich poprawność, przenosi je do 

sali egzaminacyjnej oraz zapewnia ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, 

g) przypomina zdającym oraz innym osobom uprawnionym do obecności na sali 

egzaminacyjnej o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów 

i przyborów niewymienionych w komunikacie o przyborach,  

h) przeprowadza egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali 

egzaminacyjnej, 

i) uzupełnia wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej oraz protokół przebiegu 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali, 

j) przekazuje PZE materiały egzaminacyjne oraz dokumentację po zakończeniu egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

4. PZN nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty. 

W sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi 

zespołu nadzorującego. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu z 

danego przedmiotu w danej sali. 

VII.       ZADANIA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO 

1. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy 

uczniów w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej. 

2. Członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu w danej sali współpracują z PZN, a w szczególności: 

a) przygotowują odpowiednio salę do egzaminu, 

b) odpowiadają za prawidłowy przebieg pracy uczniów, w tym w szczególności: 

- odpowiadają za sprawdzenie i prawidłowe wpisanie przez każdego ucznia kodu, 

numeru PESEL i umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w 

wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, 
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- w przypadku uczniów, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – 

przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu polegające na zastosowaniu 

zasad oceniania uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi, zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując 

odpowiednie pola  na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi,  

- odpowiadają za to, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym 

uczniom, 

- zgłaszają PZE przypadki nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, w tym 

niesamodzielności zdających, 

- dopilnowują, aby w czasie dodatkowych 5 minut uczniowie sprawdzili poprawność 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

 

VIII. ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH EGZAMINU 

1.Wyniki egzaminu ósmoklasisty zdający mogą sprawdzić 2 lipca 2021 r., wpisując 

indywidualne hasło do systemu informatycznego (ZIU), które otrzymają od 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. 

2.Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, wydane przez OKE zdający 

otrzymuje 9 lipca 2021 r. 

3. W przypadku laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu 

przedmiotowego zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu jest równoznaczne z 

uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku. 

4. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty i nie został z tego obowiązku 

zwolniony decyzją dyrektora OKE, nie kończy szkoły podstawowej i przystępuje do 

egzaminu w następnym roku. 
 

IX. WYTYCZNE CKE, MEiN i GIS DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA  

I PRZEPROWADZANIA W 2021 ROKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

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

obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu - bez 

objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19, jeżeli nie przebywa w domu 

z osobą  

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

w warunkach domowych. Wyjątek stanowią osoby, które przechorowały COVID-19 lub 

zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 - przyjęły wszystkie przewidziane procedurą 

dawki danej szczepionki.  

 

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

kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

- zdający , 

- osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, 

obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano 

dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do 



Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji Egzaminu Ósmoklasisty. 

 

 
20 

 

przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie 

egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni, 

- inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 

obsługę szatni itp.,  

- uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z 

przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu, 

-  odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

  

4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz linijki. 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. 

Cudzoziemcy, którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze 

słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki. 

Na test można przynieść własną butelkę z wodą.  

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

telekomunikacyjnych, maskotek.  

 

 

5. Czekając na wejście do szkoły albo sali, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową). 

 

6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, do momentu zajęcia przez 

zdającego miejsca w sali, w której jest przeprowadzany egzamin.  

Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i 

nos, kiedy: 

- podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć 

na zadane przez niego pytanie, 

- wychodzi do toalety, 

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali. 

 

7. Członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego minimum 

ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują 

przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

 

8. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:  

- dotyczącą objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2,  

- zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno- 

-epidemiologicznej, 

- zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,  

- zawierającą numery telefonów do służb medycznych,  

- zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).  

 

9.Przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej należy umieścić płyn do 

dezynfekcji rąk, instrukcję właściwej dezynfekcji oraz zamieścić informację o obligatoryjnym 

korzystaniu z tego płynu przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  

 

 

10. Ławki w sali należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co 

najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Sporządzony plan sali egzaminacyjnej 

(schemat sytuacyjny) musi być z zachowaniem zalecanych odstępów. 
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Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z 

zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych 

członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie 

czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta 

i nos oraz mieć założone rękawiczki). Powinni oni do niezbędnego minimum ograniczyć 

poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy 

uczniów w pozycji stojącej. 

 

11. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby 

zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich 

otwierać.  

Wyjątek stanowią: 

- egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, 

podczas których odtwarzane jest nagranie, 

- sytuacje, w których sale są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 

 

Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co 

godzinę w trakcie egzaminu oraz po egzaminie. 

 

12.Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł 

zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.  

 

 

13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu, ze w danej sali 

do egzaminu przystępuje chorujący na alergię albo inne schorzenie, aby nie interpretować 

takich objawów jako „niepokojących”. 

 

14.Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: 

- zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

- obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą 

zaangażowaną w przeprowadzenie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po 

zakończeniu pracy z arkuszem, 

- niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, 

- konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie. 

 

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 z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w 

celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – 

także pogotowie ratunkowe.  
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