
PROCEDURA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE 

W ROKU SZKOLNYM 2022/23 
 

Cz. I. Organizacja egzaminu ósmoklasisty 

23-24-25.05.2023 r. 

 
 Czas trwania egzaminu : język polski – 23.05 (120 minut, wydłużony czas 180 min., 210 

min. ucz. Ukraina), matematyka – 24.05 (100 minut, wydłużony czas 150 min.), język 

obcy – 25.05(90 minut, wydłużony czas 135 min.). 

 Termin dodatkowy 12-13-14.06.2023, wyniki egzaminu – 3.07 na ZIU, zaświadczenia 

 6 lipca 2023.  

 Uczniowie na egzamin wchodzą do szkoły głównym wejściem i idą na II piętro schodami 

od strony sekretariatu. 

 Uczniowie klas VIII przychodzą na egzamin na galowo, z własną butelką wody, 

długopisem z czarnym wkładem, linijką (na matematykę) oraz legitymacją szkolną. 

Zabrania się wnoszenia telefonu komórkowego i innych zbędnych rzeczy. Wszelkie 

przedmioty przyniesione w wyjątkowych sytuacjach uczniowie powinni pozostawić  

w swojej szafce i zabrać po egzaminie. 

 Przy wejściu do sali egzaminacyjnej uczniowie okazują legitymację szkolną, odbierają 

kody, naklejki, losują nr stolika (w salach powyżej 1 ucznia), który członkowie ZN wpisują 

na listę zdających.  

 Arkusze egzaminacyjne przewodniczący ZN odbierają z przedstawicielem uczniów od 

przewodniczącej SZE w sali 108. 

 

Godzinowa organizacja egzaminu dla uczniów i ZN 

 

                              23 – 24 – 25.05.2023 r.   

 

8.20 – spotkanie członków ZN w sali 108, 

8.30 – przejście ZN do sal egzaminacyjnych, 

8.35 – przychodzenie uczniów, losowanie i wpisywanie na listę zdających numerów     

           stolików przez ZN, odbieranie kodów, naklejek przez uczniów, wyjście do toalety,           

   8.45 – wyjście przewodniczącego ZN i ucznia po testy i materiały egzaminacyjne, 

8.50 – czynności organizacyjne, sprawdzenie przez ZN poprawnego zamieszczenia      

           danych i naklejek przez uczniów, 

9.00 – zapis godziny na tablicy, rozpoczęcie egzaminu (po czasie wyznaczonym na pracę z 

arkuszem egzaminacyjnym dodatkowe 5 min. na sprawdzenie poprawności przeniesionych 

przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi). 

 Pozostawienie przez ZN ucznia obecnego w czasie sprawdzania i przekazania 

kompletu materiałów egzaminacyjnych z sali przewodniczącej ZE. 



 

Cz. II. PRZEPROWADZANIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z 

DANEGO PRZEDMIOTU – CZYNNOŚCI ZN 

1. Po zajęciu miejsc i odebraniu z 1 uczniem arkuszy egzaminacyjnych od przewodniczącego 

SZE przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

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 godzinowej organizacji członkowie 

zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne. 

3. Po rozdaniu arkuszy (tak jak zapakowane, różne wersje) przewodniczący zespołu 

nadzorującego informuje zdających:  

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

zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, 

b) nie odrywaniu karty odpowiedzi od arkusza,  

c) sprawdzeniu kompletności arkusza egzaminacyjnego,  

d) sprawdzeniu 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 

(załącznik 8.). 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 arkusza oraz na karcie odpowiedzi) 

uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki. 

Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. W przypadku wystąpienia błędu/ pomyłki 

przy pisaniu numeru PESEL przez ucznia członek ZN skreśla błędny i na górze wpisuje cały 

poprawny nr PESEL. 

Jeżeli jest błąd w kodzie na naklejce (czyli nie jest taki sam jak na stronie tytułowej 

arkusza) np. uczeń otrzymał właściwy arkusz (np. 0***-200),  a błąd występuje na naklejce 

(np. wydrukowany jest na niej kod 0***- 400) naklejkę należy nakleić, dokładnie zamalować 

błędny kod i wpisać właściwy, a zaistniałą nieprawidłowość odnotować w protokole.  

W przypadku błędów na wklejonej przez ucznia naklejce członek ZN zamalowuje 

dokładnie na czarno mazakiem złe dane i pisze poprawny PESEL oraz identyfikator 

szkoły. 

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).  

12. 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 (załącznik 8.).  

13. 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 CD odnotowuje się w protokole.  

14. 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.  

15. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem (minimum po godzinie), 

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  

16. 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.  

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

egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o 

konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.  

18. 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.  

19. 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. 

20. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w 

skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów arkusze 

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.  

21. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu przygotowuje materiały do przekazania przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza 

koperty, a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego. 

 


