
 

Ogólne zasady przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty. 

 

1. Do Sali egzaminacyjnej zdający nie mogą wnosić żadnych urządzeń elektronicznych ani 

korzystać z takich urządzeń w tej Sali. 

2. Zdający mogą wnieść do Sali egzaminacyjnej tylko przybory wymienione w komunikacie o 

przyborach tj.  

• w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis lub  z czarnym 

tuszem/ atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych, 

ścieralnych) 

• dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je 

wykonywać – zdający wykonują je długopisem. Nie można wykonać ich ołówkiem. 

3. Zdający mogą również wnieść do Sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas      pracy z    

arkuszem butelka z wodą powinna stać na podłodze przy nodze stolika. 

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

i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku dokumentu tożsamość ucznia może być 

potwierdzona przez wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły. 

5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie 

wchodzą do Sali egzaminacyjnej pojedynczo. Przed wejściem do Sali uczniowie losują numery 

stolików, przy których będą pracować, z zastrzeżeniem pkt 6. 

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w 

przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia 

egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi 

na przystąpienie do egzaminu). Po rozdaniu zdającym arkusza egzaminacyjnego uczniowie 

spóźnieni nie będą wpuszczani do Sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak 

nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu ucznia 

spóźnionego do Sali egzaminacyjnej podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego ale 

zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na tablicy. 

7. W przypadku o którym mowa w punkcie 6., miejsce danemu uczniowi wskazuje 

przewodniczący zespołu nadzorującego.  

8. Każdy zdający zajmuje miejsce przy wylosowanym stoliku, 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. O godzinie 9:00 rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty  z danego 

przedmiotu. Zespół nadzorujący egzamin rozdaje arkusze egzaminacyjne zdającym. Uczniowie 

kodują arkusze egzaminacyjne, naklejają naklejki w wyznaczonych miejscach arkusza 

egzaminacyjnego, sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego, zgłaszają ewentualne 

braki w arkuszu egzaminacyjnym przewodniczącemu zespołu nadzorującego. Uczniowie nie 

odrywają kart odpowiedzi. Pracę z arkuszem egzaminacyjnym uczniowie rozpoczynają po 

otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego zespołu nadzorującego. Godzina rozpoczęcia 

pracy zostanie zapisana na tablicy i od tego momentu mierzymy czas trwania egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu. Podczas trwania egzaminu członkowie zespołu mogą 

poruszać się po Sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający przebiegu egzaminu. 

Uczeń, który ukończył pracę z arkuszem przed upływem wyznaczonego czasu zgłasza to 

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

Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność 



materiałów oraz czy uczeń prawidłowo zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Jeżeli 

uczeń tego nie zrobił poleca zdającemu wykonanie tej czynności. Nie dotyczy to uczniów 

korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności oraz uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Uczniowie Ci nie przenoszą odpowiedzi na karty 

odpowiedzi. 

Jeżeli uczeń ukończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym wcześniej niż na 10 minut przed 

końcem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia na 

opuszczenie Sali uczeń wychodzi,  nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. 

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący 

zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na 

karcie odpowiedzi. 

Po upływie czasu wyznaczonego na pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu 

nadzorującego: 

• informuje zdających o zakończeniu pracy; 

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

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

obowiązek) 

• poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez 

uczniów 

• poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg 

stolika. 

• wyznacza ucznia/uczennicę, który będzie obecny podczas pakowania materiałów do 

bezpiecznej koperty. 

Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu zespół nadzorujący w 

obecności zdających zbiera od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych z nieoderwanymi 

kartami odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący 

zezwala uczniom opuścić salę z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania 

materiałów do bezpiecznej koperty. 

Po zapakowaniu materiałów i zamknięciu koperty, po uzyskaniu pozwolenia 

przewodniczącego komisji nadzorującej uczeń może opuścić salę. 

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 z 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. 

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. 

15. W przypadku wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z 

COVID-19 wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – mogą lub muszą 

korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego. Np. maseczek, płynów dezynfekujących. 

 

 

I. Uczniowie podczas trwania egzaminu nie mogą kontaktować się ze sobą ani z innymi 

osobami – praca musi być samodzielna. 

 

II. Zasady zaznaczania odpowiedzi na kartach odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają 

obowiązek przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi), znajduje się w załączniku. 

 

III. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia wyników w systemie ZIU 

(www.wyniki.edu.pl) – konieczne będzie uzyskanie loginu i hasła od dyrektora szkoła w 

której uczeń pisał egzamin ósmoklasisty. Login i hasło uzyskają go w dniu rozdawania 

świadectw.  

 

IV. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi 

ósmoklasisty dostępne są: 

-  informatory o egzaminie od roku szkolnego 2028/19 oraz aneksy do tych informatorów 

obowiązujące w roku szkolnym 2022/23. 

- przykładowe arkusze egzaminacyjne 

- arkusze egzaminu próbnego 

- zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych 

 

 

 

 

http://www.wyniki.edu.pl/
http://www.cke.gov.pl/

