PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te
wymagania.

TERMINY
1. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest
przeprowadzany innego dnia. Wszystkie
rozpoczynają się o godz. 9.00.
2. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z
języka polskiego, który trwa 120 minut. /-180 minut dla uczniów z zaleceniami PPP
(21.04.20 wtorek)
3. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
/150 minut zalecenia z PPP (22.04.20 środa)
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4. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego (j. angielski
lub j. niemiecki), który trwa 90 minut. / 125 minut zalecenia z PPP (23.04.20
czwartek)

5. Wszyscy, którzy nie będą mogli napisać egzaminu z racji na problemy zdrowotne czy
inne wypadki losowe, będą mogli skorzystać z terminu dodatkowego, który CKE
wyznaczyła na
01-03 czerwca 2020r.

6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu
przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na
kartę odpowiedzi
(5 minut).
7. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu
(nie dotyczy egzaminu dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących). Na płycie
znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Na
każdą salę egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta. Każda szkoła otrzymuje
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również płytę/płyty rezerwowe (w liczbie zależnej od liczby zdających przystępujących
do egzaminu w danej szkole).
Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 21 stycznia 2020 r.,
pisemną informację o:
a. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy,
którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(załącznik 3a)
b. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b).
W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej
wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego
nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek
rodziców ucznia , złożony nie później niż do 7 kwietnia 2020 r., informuje okręgową
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komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń
lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3c).
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców
ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub
sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później
niż do 20 listopada 2019 r.
Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze
wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
informacji, o której mowa w pkt 3.4.16., tj. nie później niż do 25 listopada 2019 r.
Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby nie później niż do 2 grudnia 2019 r. do okręgowej
komisji egzaminacyjnej przekazane zostały informacje o wszystkich rodzajach
dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub
pisaniu, przebieg egzaminu ósmoklasisty musi być rejestrowany za pomocą urządzenia
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rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część pracy
egzaminacyjnej.

WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU
1. Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej szkole odpowiada dyrektor
tej szkoły, który powołuje zespoły nadzorujące.
2. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności
ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty
może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia) - wniosek
o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa
do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z
rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, nie później niż do 21 stycznia 2020 r.
Uczeń przebywający podczas egzaminu ósmoklasisty w prewentorium, sanatorium, szkole
przyszpitalnej, zakładzie poprawczym przystępuje do egzaminu w tej placówce.
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczeń odbiera w
macierzystej szkole.
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ROZPOCZĘCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU W
SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz
obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej
mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.
a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – pióro lub długopis z
czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów
zmazywalnych / ścieralnych)
b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je
wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
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3. 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.
4. 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.
5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie
wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą
pracować.
6. 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).
7. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.
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8. 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.
9.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
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. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze
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.
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12. 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.
13. 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.
14. 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.
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15. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania,
przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu,
faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.
16. 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.
17. 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).
18. 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.
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19. Uczniowie zapoznają się z instrukcją (czytelnie piszą długopisem, nie używają
korektora, skreślają, zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)
Na karcie odpowiedzi zamalowują kwadrat. Jeżeli się pomylą, zaznaczają błędną odp. w
kółko i jeszcze raz wybierają inną, poprawną odp. i zamalowują. Błędną informację
(wyraz, zdanie) skreślają i piszą obok poprawną.

19. 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 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z
czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy w formie
dostosowanej do niepełnosprawności.
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20. 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.
21. 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 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
22. 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 i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie
przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas
pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.
23. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego
zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej prace egzaminacyjne do zwrotnych kopert i zakleja
je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz
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przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe
materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

UWAGI DODATKOWE O ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z
DOSTOSOWAŃ
1. Uczniowie, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej formie, pracują
w terminie głównym i w terminie dodatkowym egzaminu ósmoklasisty z arkuszem
egzaminacyjnym, zawierającym zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.
2. Uczniowie CI nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi.
Czynności te wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
3. Członkowie zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty dla uczniów uprawnionych do
dostosowania warunków i form egzaminu przed przystąpieniem do pracy zapoznają się z
warunkami i formami przeprowadzania egzaminu dla tych uczniów i nadzorują go zgodnie
z ustaleniami, a w szczególności:
a. przestrzegają dostosowanego czasu trwania egzaminu
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b. w oddzielnej sali nauczyciel – wyznaczony przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego – wspomaga ucznia w czytaniu i/lub pisaniu (odręcznym lub przy
pomocy komputera
c. w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przystępujących do
egzaminu z języka polskiego w oddzielnej sali, wyznaczony członek zespołu nadzorującego,
przed przystąpieniem ucznia lub uczniów do pracy, odczytuje (z rezerwowego arkusza)
jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące
podstawę zadań z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie
utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne
trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w
opinii poradni PPP). Informacja o tym, czy arkusz egzaminacyjny zawiera teksty liczące po
250 słów lub więcej, będzie zamieszczona na stronie tytułowej arkusza. Czas rozpoczęcia i
zakończenia pracy z arkuszem z języka polskiego zapisuje się po skończeniu tej czynności.
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INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA
ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERA PODCZAS EGZAMINU
1.Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający musi mieć do swojej wyłącznej
dyspozycji komputer połączony z drukarką oraz papier do drukarki.
2. Osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna:
a. wyłączyć: dostęp do Internetu, automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni i
gramatyki oraz słowniki językowe znajdujące się w oprogramowaniu tego komputera
b. zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii sprzętu.
3.Arkusz egzaminacyjny powinien zostać zakodowany zgodnie z wymogami: naklejką
przygotowaną przez OKE, kodem ucznia, numerem PESEL. Na pierwszej stronie arkusza
członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację „Odpowiedzi zdającego znajdują się na
wydruku komputerowym” lub „Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku
komputerowym”. Po zakończeniu pracy z każdym arkuszem zdający przekazuje zespołowi
nadzorującemu swoje odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym.
Uwaga: wydruk powinien mieć standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z każdej
strony), a każda jego strona powinna być ponumerowana. Na górze każdej kartki wydruku
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z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia,
numer PESEL, można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE. Na dole kartki
wydruku należy zapisać numer stron wraz z liczbą ogólną stron, np. „str. 2 z 4”. Na
żadnych materiałach egzaminacyjnych (na arkuszu, na wydruku) nie można zamieszczać
danych pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia
ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły). Odpowiedź zdającego musi
być poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem w zeszycie zadań
egzaminacyjnych. W przypadku zadań zamkniętych, w tym w arkuszach z języków obcych
nowożytnych, wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1. A, 2. B itd. lub 1.1. A,
1.2. B itd. Jeśli w przypadku zadań z matematyki konieczne będzie wykonanie rysunków,
zdający lub wspomagający go nauczyciel musi je wykonać ręcznie w odpowiednim miejscu
w otrzymanym arkuszu, a nie techniką komputerową w tworzonym przez siebie pliku. W
pliku komputerowym należy zapisać numer zadania z adnotacją „odpowiedź w arkuszu”.
Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wydrukowaniu odpowiedzi utworzone
przez zdającego pliki muszą zostać usunięte z twardego dysku komputera, w tym z kosza,
oraz innych nośników danych. Podstawą oceny pracy zdającego jest wydruk komputerowy
przekazany do okręgowej komisji egzaminacyjnej.
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4. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zespół nadzorujący umieszcza
prawidłowo zakodowany arkusz egzaminacyjny zdającego wraz z prawidłowo
zakodowanymi i opisanymi wydrukami w jednej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją
OKE, z adnotacją „praca pisana na komputerze” i oddaje wraz z protokołem przebiegu
egzaminu ósmoklasisty w danej sali przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 19 czerwca.
Informacje na temat organizacji, terminów, procedur, przykładowe testy egzaminówstrona kuratorium oświaty lub OKE Poznań lub CKE.
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