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Informacje ogólne
Egzamin ósmoklasisty:

 jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić,
aby ukończyć szkołę,

 ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego,
matematyki i języka obcego nowożytnego,

 jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni (podany w tabeli czas bez wydłużeń).

I dzień
Język polski
120 minut

II dzień
Matematyka

100 minut

III dzień
Język angielski

90 minut

TERMIN 
GŁÓWNY

23 maja 2023 r. 
(wtorek)

godz. 9:00

24 maja 2023 r. 
(środa)

godz. 9:00

25 maja 2023 r. 
(czwartek) 
godz.9:00

Termin dodatkowy
Do egzaminu w terminie 
dodatkowym przystępuje 

uczeń, który nie przystąpił do 
egzaminu w terminie 

głównym z przyczyn losowych 
lub zdrowotnych

12 czerwca 2023 r.
(poniedziałek)

godz. 9:00

13 czerwca 2023 r.
(wtorek)

godz. 9:00

14 czerwca 2023 r.
(środa)

godz. 9:00



Informacje ogólne
 Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach

egzaminacyjnych w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych
w klasach 1–8 szkoły podstawowej.

 Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich,
jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

 Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem
ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego
maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo w rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci konkursów
z przedmiotów nieobjętych egzaminem.



 W roku 2023 i 2024 egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany
na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku
do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie
wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Informacje ogólne

 Szczegółowe informacje 
o egzaminie można znaleźć 
na stronie Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001591/O/D20221591.pdf
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/


Ważne daty
Wrzesień

 Do 30 września rodzice składają dyrektorowi pisemną deklarację dotyczącą języka

nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu.

 Dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach

dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Październik

 Do 17 października rodzice ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie

o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli dokument nie

był złożony wcześniej. Jeżeli dokument zostanie wydany po tym terminie należy go

złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.



Ważne daty
Listopad

 Do 21 Listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację

o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych

uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej

informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze

wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

 Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty wystąpi po 24 listopada 2022 r., dyrektor szkoły lub upoważniony przez

niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego

ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania

warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.



Luty
 Do 24 lutego 2023 r. rodzic może złożyć pisemną deklarację o zmianę warunków

przeprowadzania egzaminu.
 Do 26 lutego 2023 r. wychowawca jest zobowiązany do przekazania uczniom

kluczowych informacji o egzaminie.

Maj
 Dwa dni robocze od dnia egzaminu z danego przedmiotu uczeń lub jego rodzice mogą

zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące
naruszenia w trakcie egzaminu przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminu
ósmoklasisty.

Lipiec
 3 lipca 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki na stronie z wynikami (informacje

o loginie i haśle otrzymają uczniowie w szkole).
 6 lipca 2023 r. każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach

egzaminu ósmoklasisty (do odebrania w szkole).

Ważne daty



Informacje o egzaminie
z języka polskiego
 Za rozwiązanie zadań na egzaminie z języka polskiego można uzyskać 45

punktów.

 W części I arkusza (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach) uczeń może
zdobyć 25 pkt, w tym ok. 50% za zadania otwarte.

 W części II arkusza (wypracowanie) – temat do wyboru spośród dwóch:
rozprawka albo opowiadanie.

 Przykład: arkusz standardowy z roku 2022 zawierał 19 zadań.
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie
45 punktów, w tym 12 punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych i 33 punkty
za rozwiązanie zadań otwartych.



Informacje o egzaminie z matematyki
 Za rozwiązanie zadań z matematyki można uzyskać 25 punktów, w tym: 15 pkt

za zadania zamknięte, 10 pkt za zadania otwarte. W latach 2022 i 2023
zmniejszono liczbę zadań otwartych.

 Przykład: na egzaminie z matematyki w 2022 r. było łącznie 19 zadań, w tym
15 zadań zamkniętych i 4 otwarte.

 Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród
podanych. Mogą znaleźć się zadania m.in. wielokrotnego wyboru, typu
prawda-fałsz oraz na dobieranie.

 Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje
odpowiedź. Przedstawione przez ucznia rozwiązanie zadania musi obrazować
tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski.
Wśród zadań otwartych znajdą się zarówno takie, które będzie można
rozwiązać typowym sposobem, jak i takie, które będą wymagały zastosowania
niestandardowych metod rozwiązywania. Uczeń będzie musiał, wykorzystując
posiadane wiadomości i umiejętności, wymyślić i zrealizować własny plan
rozwiązania zadania, który pozwoli mu wykonać polecenie lub udzielić
odpowiedzi na pytanie postawione w zadaniu. W niektórych zadaniach uczeń
będzie musiał przedstawić uzasadnienie wskazanych zależności.



Informacje o egzaminie
z języka angielskiego
 W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych

sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji
językowych i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych
sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków
językowych. Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie
55 punktów.

 Przykład: na egzaminie z języka angielskiego w 2022 r. arkusz standardowy
zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie
wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34
punkty za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na
dobieranie) oraz 21 punktów za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania
otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania
odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania
krótkiego tekstu użytkowego (e-maila).

 Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części.



 Część 1.

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć 

nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie.

 Część 2.

Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji 

– uczniowie będą musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji.

 Część 3.

Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania ze 

zrozumieniem.

 Część 4.

Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie będą rozwiązywać zadania 

badające ich znajomość gramatyki.

 Część 5.

Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być list/e-mail, 

wpis na blogu, zaproszenie, ogłoszenie lub notatka. 

Informacje o egzaminie
z języka angielskiego



Komunikat dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. 
w sprawie szczegółowych sposobów 

dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

w roku szkolnym 2022/2023

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819 E8 2023 Komunikat o dostosowaniach.pdf


 Egzamin ósmoklasisty powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli zdający korzysta
z co najmniej jednego z następujących dostosowań:
 korzystanie z urządzeń technicznych,
 korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku egzaminu z języka

obcego nowożytnego,
 udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego)

w czytaniu i/lub pisaniu,
 czas przedłużony o dodatkowe przerwy.

 Gdy do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w oddzielnej sali uprawniony jest
więcej niż jeden uczeń w danej szkole, którym przysługują dostosowania możliwe jest
przeprowadzenie egzaminu dla wszystkich uczniów przystępujących do danego
egzaminu w jednej sali, pod warunkiem że przebieg egzaminu nie będzie zakłócony dla
żadnego z tych zdających. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dostosowanie dotyczy
zdających egzamin z różnych języków obcych nowożytnych.

Informacja o sposobach dostosowania 
warunków i form przeprowadzenia 
egzaminu ósmoklasisty



 Jeżeli jest mowa o przedłużeniu czasu na wykonanie zadań z arkusza
standardowego, oznacza to, że pracę z arkuszem można przedłużyć:

 z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut,

 z matematyki – nie więcej niż o 50 minut,

 z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

 Czas pracy z arkuszem dostosowanym do rodzaju niepełnosprawności
wydrukowany na stronie tytułowej arkusza uwzględnia przedłużenie, o którym
mowa powyżej.

 Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub
pisaniu, przebieg egzaminu ósmoklasisty musi być rejestrowany
za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi
integralną część pracy egzaminacyjnej.

Informacja o sposobach dostosowania 
warunków i form przeprowadzenia 
egzaminu ósmoklasisty



 W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub
niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym
miejscu niż szkoła (np. w domu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu
w miejscu innym niż szkoła dyrektor właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły
– przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole, złożony
w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem nie później
niż do 25 lutego 2023 r.

 Jeżeli konieczność przyznania dostosowania, o którym mowa powyżej, nastąpi
po ww. terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone
niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie
takiego dostosowania.

Informacja o sposobach dostosowania 
warunków i form przeprowadzenia 
egzaminu ósmoklasisty



Informacja o sposobie organizacji 
i przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty obowiązująca
w roku szkolnym 2022/2023

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/informacje/20200819%20E8%202023%20Informacja.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/informacje/20200819%20E8%202023%20Informacja.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/informacje/20200819 E8 2023 Informacja.pdf


Zasady przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty
 W sali egzaminacyjnej jest zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych

i korzystania z nich (telefony, smartwatche i inne urządzenia, które choćby
w najuboższym stopniu łączą się z smartfonami i innymi sprzętami).

 Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania
rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów
zmazywalnych/ścieralnych.

 Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –
jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 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.

 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.



 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. 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).

 Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających
(jeżeli zdający z danej sali był obecny przy odbiorze materiałów od przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego) przenosi je do sali egzaminacyjnej.

 W czasie trwania egzaminu 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.

Zasady przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty



 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.

 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.

 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.

 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.

Zasady przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty



 Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego
informuje ich 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), 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.

Zasady przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty



 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,
 sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno

ponumerowane strony,
 sprawdzenie poprawności numeru PESEL oraz zgodności kodu arkusza z kodem na

naklejkach przygotowanych przez OKE.

 Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu
egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.

Zasady przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty



 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 długopisem (piórem) z czarnym tuszem (atramentem). (...)
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 Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego
sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek
w arkuszu egzaminacyjnym.

 W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach 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.

 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.

 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.
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 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).

 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.

 Obserwator ma prawo w czasie egzaminu opuścić salę egzaminacyjną, przejść do innej
sali, w której odbywa się egzamin, i tam przeprowadzić obserwację. Czynności te
wykonuje w sposób niezakłócający pracy zdających.
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 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 oraz
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk.

 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 oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową
niesprawnością rąk.
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 Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę
z arkuszem egzaminacyjnym:

 informuje zdających o zakończeniu pracy,

 wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez
uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek
zaznaczenia odpowiedzi na karcie),

 poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez
uczniów,

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

 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.
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 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.

 Jeżeli podczas odbierania arkuszy od zdających członkowie zespołu nadzorującego
stwierdzą, że uczeń, który miał obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
nie wykonał tego – przekazują tę informację przewodniczącemu zespołu nadzorującego,
który odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

 Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład
zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań
egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi i sprawdzają kompletność
materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma
być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.
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Instrukcja i zaznaczanie odpowiedzi
na egzaminie – język polski



Instrukcja i zaznaczanie odpowiedzi
na egzaminie – matematyka



Instrukcja i zaznaczanie odpowiedzi
na egzaminie – język angielski



 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 Grafika: Print Screen ze stron CKE, pixabay.com
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