
Uczeń na egzaminie ósmoklasisty 

 

Informacje dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminu w szkole 

 

1. Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbywa się w dniach: 16, 17 i 18 

czerwca 2020r. (wtorek, środa i czwartek). 

2. Do sal egzaminacyjnych zdający nie mogą wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.  

3. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej przybory: długopis lub pióro 

z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów 

zmazywalnych/ścieralnych) oraz w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. 

4. 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.  

5. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. 

legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.  

6. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, 

przy których będą pracować.  

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. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje 

taką potrzebę przez podniesienie ręki, pozostawia zamknięty arkusz 

egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany 

w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. 

8. 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.  

9. Decyzją PZN uczniowie spóźnieni mogą zostać wpuszczeni do sali 

w uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności 

organizacyjnych. Zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie 

zapisanym na tablicy. 

10. 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.  

11. Jedna osoba z sali – jako przedstawiciel zdających - wraz z przewodniczącym 

zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego i przenosi je do sali egzaminacyjnej. 

12. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu 

nadzorującego informuje o:  

• zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty, 



• 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), 

• zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.  

13. Następnie członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze 

egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE.  

14. Zdający mają obowiązek zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania 

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

a następnie sprawdzają kompletność arkuszy egzaminacyjnych: zeszytu zadań 

egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi oraz dodatkowo karty rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych w arkuszu z matematyki. 

15. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu 

egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy 

rezerwowych.  

16. 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 również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), 

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.  

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

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

niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów 

z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności 

związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.  

18. 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.  

19. 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).  

20. 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. 

21. 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. Po 

otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy 

pozostałym piszącym.  

22. 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, -Q00 

oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych 

ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją.  

23. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na 

pracę z arkuszem egzaminacyjnym informuje zdających o zakończeniu pracy 

i wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia 

przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają 

obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). Po upływie dodatkowego czasu 

poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.  

24. 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.  

25. 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.). Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z 

dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie 

dalszego przebiegu tego egzaminu.  

 

 

 

 

 

 

 


