
Strona 1 z 5  

  

Procedury, harmonogram i zasady 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

w Szkole Podstawowej nr1 im. Janusza Korczaka we Wronkach 

 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń 

musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

2. Egzamin ósmoklasisty odbywa się w trzech kolejnych dniach maja ustalonych przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłoszonych w harmonogramie na stronie CKE: 

• Pierwszy dzień –egzamin z języka polskiego (czas trwania 120 minut, a w przypadku uczniów 

z wydłużonym czasem do 180 minut), 

• Drugi dzień – egzamin z matematyki (czas trwania 100 minut, w przypadku uczniów z 

wydłużonym czasem do 150 minut), 

• Trzeci dzień – egzamin z języka obcego nowożytnego (czas trwania 90 minut, a w przypadku 

uczniów z wydłużonym czasem -135 minut) 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu 

przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi (5 minut).   

3. Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się o godzinie 9.00:   

a) Uczniowie spotykają się w szkole o godzinie 8.15. 

b) Uczniowie zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej. 

c) Ustawiają się przed wyznaczoną salą egzaminacyjną o godz. 8.30(nauczyciel sprawdza listę 

obecności i przekazuje uczniom kartki z kodem ucznia i jego PESEL-em). 

d) Następnie losują numery stolików i pojedynczo wchodzą na egzamin.  

e) Uczniowie z problemami zdrowotnymi mogą mieć wskazany stolik bez losowania. 

f) Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie komisji przypominają zdającym zasady 

egzaminu sformułowane przez CKE. 

g) Przewodniczący zespołu nadzorującego w uzasadnionych przypadkach odstępuje od 

losowania numerów stolików przez ucznia spóźnionego na egzamin.  

 

4. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą 

znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, kartki z kodem  

i nr PESEL ucznia, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE, 

czyli pióro lub długopis z czarnym tuszem (koniecznie niezmazywalny), linijka- tylko na 

egzaminie z matematyki, a w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne 

pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.   

5. W sali egzaminacyjnej będzie zapewniona dla każdego ucznia butelka z wodą. Podczas pracy z 

arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika. 
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6. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie 

ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków przeprowadzenia 

egzaminów), kalkulatorów i żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy; ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie 

powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego 

przedmiotu.  

7. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

a) O obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją na 

pierwszej oraz drugiej stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym: 

• w arkuszu z języka polskiego 

• w arkuszu z języka obcego 

nowożytnego 

• w arkuszu z matematyki  

b) sprawdzenie kompletności arkusza 

egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 

egzaminacyjny zawiera  

(a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz 

(b) kartę odpowiedzi  

b) sprawdzenie kompletności arkusza 

egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 

egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt 

zadań egzaminacyjnych, (b) kartę 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych 

oraz (c) kartę odpowiedzi  

 c)wyrwanie karty rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych wraz z kartą 

odpowiedzi ze środka arkusza 

egzaminacyjnego (nie należy odrywać 

karty odpowiedzi od karty rozwiązań 

zadań) 

c) sprawdzenie, czy zeszyt zadań 

egzaminacyjnych zawiera wszystkie 

kolejno ponumerowane strony  

d) sprawdzenie, czy zeszyt zadań 

egzaminacyjnych zawiera wszystkie 

kolejno ponumerowane strony  

d)sprawdzenie poprawności numeru 

PESEL na naklejkach przygotowanych 

przez OKE. 

e) sprawdzenie poprawności numeru 

PESEL na naklejkach przygotowanych 

przez OKE. 

 

8. Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu w znaczonych miejscach arkusza 

egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań oraz na karcie odpowiedzi) uczeń 

zamieszcza kod ucznia i numer PESEL. Załącznik nr 1  
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9. Po czynnościach organizacyjnych, po sprawdzeniu poprawności kodowania przewodniczący 

zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z 

arkuszem egzaminacyjnym. 

 

10. Należy prawidłowo zaznaczyć poprawną odpowiedź w zadaniach zamkniętych. Załącznik nr 2 

 

11. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki, 

zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 

12. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji po 

podniesieniu ręki i uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego oraz po 

zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza 

osobami udzielającymi pomocy medycznej.   

13.  Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym 

następuje przypomnienie o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.  

 

14.  Po upływie czasu przeznaczonego na prace z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący 

zespołu:  

a) Informuje uczniów o zakończeniu pracy. 

b) Wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez 

uczniów odpowiedz na kartę odpowiedzi. 

c) Poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika  

15. Po zakończeniu egzaminu następuje zebranie od uczniów zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz 

kart odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki kart rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych, po czym uczniowie opuszczają salę z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny 

podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych.  

16. Uwagi dodatkowe dla uczniów korzystających z dostosowań warunków i form 

przeprowadzanego egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

uczniów.  

a) Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych przystępują do egzaminu w oddzielnych 

salach. 

b) Uczniowie ci nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi. 

Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzenia egzaminu dla zdających i korzystających z 

dostosowań określa CKE.  

17. Członkowie zespołu nadzorującego w trakcie przebiegu egzaminu nie mogą udzielać zdającym 

wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób 

komentować zadań egzaminacyjnych.  
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18. W przypadku:

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

b. zakłócania przebiegu egzaminu,

c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych

niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE,

 egzamin ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

19. W przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom

szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia, a także udzielić

zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

20. Wyniki egzaminu zostaną udostępnione na platformie według ustalonego przez CKE

harmonogramu. O terminie wydawania pisemnych zaświadczeń uczniowie zostaną

poinformowani przez dyrektora szkoły lub wychowawcę.

21. Rodzice uczniów mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Wnioski o wgląd (do pobrania na stronie OKE Poznań)są przyjmowane od dnia ogłoszenia

wyników egzaminu. Wniosek należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do OKE osobiście lub

przesłać .

22. Na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowy

ósmoklasisty) dostępne są:

a) Informatory o egzaminie ósmoklasisty

b) Przykładowe arkusze egzaminacyjne

c) Arkusze egzaminu próbnego

d) Zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

e) Arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w ubiegłych latach

 

23. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 

Sposób zabezpieczenia i przechowywania materiałów egzaminacyjnych. 

 a) Materiały egzaminacyjne od dystrybutora z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przejmuje 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) i zabezpiecza przed 

nieuprawnionym ujawnieniem przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i 

innymi materiałami egzaminacyjnymi. Po ich otrzymaniu natychmiast sprawdza i przelicza 

zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do 

dyrektora OKE.  

b) Materiały są przechowywane w szafie pancernej znajdującej się w gabinecie dyrektora 

szkoły objętym alarmem antywłamaniowym.  

http://www.cke.gov.pl/
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c) Dostęp do kluczy od szafy w czasie egzaminu ma tylko PZE lub w razie jego choroby albo 

usprawiedliwionej nieobecności zastępca PZE, który przejmuje obowiązki przewodniczącego. 

 d) PZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety 

zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia 

niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.  

e) PZE otwiera w obecności PZN i przedstawicieli zdających pakiety z materiałami 

egzaminacyjnymi. Przekazuje PZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali bezpośrednio przed 

każdą częścią egzaminu.  

f). Dostęp do materiałów egzaminacyjnych oprócz PZE może mieć tylko jego zastępca, jeżeli 

przewodniczący przebywa na zwolnieniu lekarskim lub służbowe obowiązki uniemożliwiają mu 

przekazanie materiałów. 

 

 

 

              

  


