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Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Adama Mickiewicza w Zabrzu



PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 
a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 
b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 
c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 

2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy 
trwa po 90 minut.trwa po 90 minut.

2. 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 z każdego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej 
w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 



SŁOWNICZEK POJĘĆ CZĘSTO UŻYWANYCH 

1. egzamin – oznacza on egzamin ósmoklasisty 

2. uczeń – oznacza on ucznia szkoły dla dzieci i młodzieży oraz słuchacza szkoły dla 
dorosłych 

3. zdający – oznacza on ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu 
ósmoklasisty.

4. arkusz egzaminacyjny – oznacza on materiał przekazywany zdającemu podczas 
egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z Tabelą 1., przedstawiony schematycznie na 
Rysunku 1. 

5. karta odpowiedzi – oznacza on kartę dołączoną na perforacji do ostatniej strony 
zeszytu zadań egzaminacyjnych, na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań 
zamkniętych zawartych w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę 
punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym 

6. praca egzaminacyjna – oznacza on materiał przekazywany po przeprowadzeniu 
egzaminu ósmoklasisty do okręgowej komisji egzaminacyjnej. 





Egzamin z każdego przedmiotu przeprowadza zespół nadzorujący: 
liczba nauczycieli w zespole co najmniej 2 (w zależności od liczby uczniów w danej sali) 
skład zespołu co najmniej 1 nauczyciel z innej szkoły 
osoby niepowoływane do zespołu nauczyciele przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin 

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować 
się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora 
CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze 
względu na chorobę lub niepełnosprawność. względu na chorobę lub niepełnosprawność. 

7. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić 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 (patrz sekcja J Informatora). 

8. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu 
zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. 

9. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań 
egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych. 



ZADANIA 
PRZEWODNICZĄCEGO 

ZESPOŁU 

ZADANIA 
PRZEWODNICZĄCEGO 

ZESPOŁU ZESPOŁU 
EGZAMINACYJNEGO

ZESPOŁU 
EGZAMINACYJNEGO

6



SZKOLENIE ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH

TERMIN
• do 8 kwietnia – egzamin gimnazjalny
• do 8 kwietnia – egzamin ósmoklasisty

TEMAT SZKOLENIA
• przeprowadzenie egzaminów
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MATERIAŁY
• akty prawne i Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego lub

ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019
• Aneks do Informacji … dotyczący pakowania materiałów egzaminacyjnych 
• prezentacja z konferencji przygotowanej przez OKE w Jaworznie
• wzory wypełnienia dokumentacji pobrane z Serwisu dla dyrektorów 

DOKUMENTOWANIE SZKOLENIA
• Załącznik  5a



ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY DO 9 KWIETNIA

1. Przygotowanie dokumentacji

2. Przygotowanie i sprawdzenie odtwarzaczy płyt CD

3. Przygotowanie i sprawdzenie komputerów i/lub urządzenia audio do 
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3. Przygotowanie i sprawdzenie komputerów i/lub urządzenia audio do 
zarejestrowania przebiegu egzaminu

4. Zapoznanie się z informacją o dystrybucji i redystrybucji materiałów 
egzaminacyjnych

5. Wydrukowanie wykazów uczniów przystępujących do egzaminu 
w poszczególnych salach



ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W DNIU EGZAMINU

5.00 5.00 –– 7.307.30

• odbiór materiałów egzaminacyjnych od kuriera i sprawdzenie zawartości przesyłki  zgodnie 
z instrukcją umieszczoną wewnątrz paczki
• zabezpieczenie przesyłki w metalowej szafie/sejfie

do 7.30do 7.30

• poinformowanie dystrybutora i OKE (przez serwis) o braku arkuszy lub otrzymaniu 
arkuszy niezgodnych z zamówieniem

8.00 8.00 –– 8.308.30
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8.00 8.00 –– 8.308.30

• sprawdzenie kompletności składów zespołów
• przekazanie przewodniczącym ZN materiałów na sale (wykazy uczniów, kody itd.)

do 8.55   lub  do 10.55 do 8.55   lub  do 10.55 

• wydanie arkuszy na sale przewodniczącym ZN w obecności przedstawicieli zdających

W trakcie trwania egzaminuW trakcie trwania egzaminu

• monitorowanie prawidłowości przebiegu egzaminu



DODATKOWE CZYNNOŚCI PZE
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dodatkowej liczby 
członków ZN – ze szkoły 
i spoza szkoły 

• W dniu egzaminu przesyłanie 
protokołu zbiorczego z 
egzaminu do godziny 14.00

• (OKE jest zobowiązana do 
przekazania informacji do 
CKE w dniu egzaminu
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CKE w dniu egzaminu
o liczbie uczniów, którzy byli 
nieobecni na egzaminie wraz 
z liczbą rodzaju arkuszy)



Godziny przybycia uczniów do szkoły , 
rozpoczęcia i zakończenia egzaminu



Numery sal
SALA
EGZAMINACYJNA

SALA W SZKOLE 

JĘZYK POLSKI

SALA W SZKOLE

MATEMATYKA

SALA W SZKOLE
JĘZYK
NOWOŻYTNY

SALA 1 Sala gimnastyczna Sala gimnastyczna Sala gimnastyczna

SALA 2 115 115 115

SALA 3 303

SALA 4 304 304 304SALA 4 304 304 304

SALA 5 305 305 305

SALA 6 306 306 306

SALA 7 307 307 307

SALA 8 308 308 308

SALA 9 309 309 309

SALA 10 301 301 301

SALA 11 302 302 302



OBOWIĄZKI UCZNIA ZDAJĄCEGO 
EGZAMIN

Długopis lub pióro z czarnym 
tuszem/atramentem

Butelka z wodą przekazana przez szkołę

Linijka (tylko na egzaminie z matematyki)

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym
dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu
(szczegółowe informacje s. 2 Komunikatu



WSZELKIE
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WSZELKIE

URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE



OBOWIĄZKI ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO

Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal do 
egzaminu ósmoklasisty, w tym w szczególności: 

a. usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych dotyczących –
odpowiednio – danego przedmiotu egzaminacyjnego 

b. ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający samodzielną 
pracę zdających, z zastrzeżeniem że każdy uczeń pracuje przy osobnym 
stoliku stoliku 

c. przygotowanie losów z numerami stolików 
d. przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych do 

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
e. przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz 

obserwatorów 
f. umieszczenie w miejscu widocznym dla wszystkich zdających sprawnego 

zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia 
egzaminu z danego przedmiotu 



g. umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy 
zdających (imię i nazwisko) w danej sali 

h. przygotowanie sprzętu (odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia) 
niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego 
nowożytnego 

i. przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania. i. przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania. 

4. Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego wyznacza 
poszczególnym członkom zespołu szczegółowe zadania w zakresie 
zapewnienia uczniom: 

a. niezbędnej pomocy przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego i 
oddawaniu arkusza po zakończeniu pracy 

b. warunków do samodzielnej pracy w trakcie egzaminu. 



PRZED 

ROZDANIEM ARKUSZY

Sprawdzić przybory i 
rozmieszczenie uczniów

PO 

ROZDANIU ARKUSZY

Upewnić się, czy zdający 
otrzymali właściwe arkusze

Omówić zasady zachowania 
podczas egzaminu

Sprawdzić arkusze odebrane od 
PZE

Przypomnieć zasady 
kodowania

Umożliwić zdającym zapoznanie 
się z instrukcją



Sprawdzenie stanu arkusza*

• czy strony są ponumerowane kolejno?
• czy na wszystkich stronach jest wyraźny i czytelny druk?

Kodowanie arkusza
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Kodowanie arkusza

• naklejenie etykiet z PESEL-em we właściwych polach arkusza i karty
odpowiedzi

• wpisanie PESEL-u i Kodu (klasa i numer w dzienniku)
• język polski, matematyka, język obcy poz. rozszerzony - wyrwanie karty

rozwiązań zadań wraz z kartą odpowiedzi (nie należy odrywać karty
odpowiedzi)

* Arkusze wadliwe podlegają wymianie



Część uczniów kończy 
wypełnianie  karty odpowiedzi na 
ostatniej pozycji w lewej kolumnie 

EGZAMIN 
GIMNAZJALNY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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ostatniej pozycji w lewej kolumnie 
i pomija pola odpowiedzi w 

drugiej kolumnie

Uczeń wypełnia tę cześć karty 
odpowiedzi, która jest 

przeznaczona dla zdającego

A1



Slajd 19

A1 Autor; 28.02.2019



1. Zapisanie czasu pracy dla wszystkich zdających

2. Poinformowanie zdających na 10 minut przed zakończeniem egzaminu o jego zakończeniu i o 
przenoszeniu rozwiązań na kartę odpowiedzi

3. Umożliwienie uczniom sprawdzenia przeniesienia zaznaczeń przez 5 minut po zakończeniu 
egzaminu
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egzaminu

4. Sprawdzanie odbieranych arkuszy: kompletności, kodowania, przeniesienia rozwiązań

5. Poprawne wypełnienie całej dokumentacji i zebranie podpisów

6. Poprawne spakowanie materiałów egzaminacyjnych – według instrukcji OKE 



SYTUACJE SZCZEGÓLNE W TRAKCIE EGZAMINU

SYTUACJE

Ujawnienie zadań egzaminacyjnych

POSTĘPOWANIE

Powiadomienie dyrektora OKE

Zagrożenie, nagłe zakłócenie 
egzaminu

Stwierdzenie uszkodzenia arkusza

Usterka płyty CD podczas 
egzaminu z języka obcego

Powiadomienie dyrektora OKE

Wykorzystanie arkusza 
rezerwowego (wydrukowanie 

arkusza przesłanego z OKE)

Wymiana płyty/sprzętu. 
Zmiana/wydłużenie czasu 

egzaminu



PRZYPADKI UPOWAŻNIAJĄCE 
PRZEWODNICZĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA

W przypadku: 
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

egzaminacyjnych lub 
b. zakłócania przebiegu egzaminu, lub b. zakłócania przebiegu egzaminu, lub 
c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub 

przyborów pomocniczych niewymienionych w 
komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z 
danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać 
unieważniony



Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w 
szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu. 

2. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony. 

3. Unieważnienie może nastąpić: 
a. podczas egzaminu lub 
b. po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie b. po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie 

niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia. 

4. Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń: 
a. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie 
b. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego 

urządzenia na sali egzaminacyjnej 
c. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora 

CKE o materiałach i przyborach pomocniczych 
d. zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. 



5. Decyzję o unieważnieniu podczas egzaminu podejmuje przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły). 

6. Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w 
przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia 
zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w 
przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych 
sformułowań wskazujących na: 

a. udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi a. udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi 
b. korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia 
c. korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie 

fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej 
d. skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 

7. Decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej 
podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 



8. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie 
głównym skutkuje koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego 
przedmiotu w terminie dodatkowym. 

9. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie 
dodatkowym skutkuje uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu. dodatkowym skutkuje uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu. 



WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I 
GIMNAZJANEGO 

• GIMNAZJALNEGO – w Serwisie dla dyrektorów i dla zdających od godz. 10.00 
(loginy i hasła dla zdających dyrektor pobiera z Serwisu dla dyrektorów),

• ÓSMOKLASISTY – w systemie SIOEO i ZIU zdający od godz. 10.00 (loginy i 
hasła dla zdających dyrektor pobiera z SIOEO)

14 
CZERWCA

• dyrektor szkoły przesyła do OKE pisemnie dane uczniów, którzy nie kończą
szkoły lub nie otrzymują promocji wraz z zaświadczeniem

• uczniowie ci otrzymują drogą elektroniczną (Serwis dla dyrektorów)
INFORMACJĘ o szczegółowych wynikach egzaminu

do 19 
CZERWCA

Wyniki egzaminu:
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• wydanie uczniom w szkołach ZAŚWIADCZEŃ i INFORMACJI
o szczegółowych wynikach egzaminu

• uczniowie zwolnieni z egzaminu otrzymują informację 
o szczegółowych wynikach egzaminu

21 
CZERWCA 

Uczeń, który przystąpił do egzaminu w: prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej,
zakładzie poprawczym, odbiera zaświadczenie w macierzystej szkole

Uczniom, którzy nie ukończyli szkoły, nie wydaje się zaświadczeń
W przypadku otrzymania zaświadczenia z komisji, należy je zwrócić do OKE do 30 września 2019 r.



Po zatwierdzeniu przez OKE nieobecności i unieważnień uczniowie 
zdający w terminie dodatkowym zostaną automatycznie do niego 
przypisani w SIOEO

Uczniom zostaną przypisane tylko te przedmioty, do których nie 
przystąpili w kwietniu wraz z takimi samymi typami arkuszy jak w sesji 
głównej

Należy zweryfikować wszystkie automatycznie przypisane dane
do 2 maja

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - 3, 4, 5 CZERWCA  
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W tym celu trzeba będzie wybrać sesję czerwiec 2019

Jeśli uczeń nie będzie przystępował do egzaminu w terminie 
dodatkowym, dyrektor może usunąć takiego ucznia z systemu

5 czerwca w godz. 13.00-16.00 – dyrektor szkoły przekazuje materiały 
z egzaminu ósmoklasisty do ośrodka redystrybucji

W SIOEO oraz w Serwisie dla dyrektorów zamieszczono prezentację NOWE 
FUNKCJE SYSTEMU SIOEO



Dane kontaktowe 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 

STRONA WWW oke.jaworzno.pl

STRONA BIP bip.oke.jaworzno.pl

Dostępne na stronie BIP w zakładce: 
TELEFONY

Dostępne na stronie BIP w zakładce: 
Informacje podstawowe

E-MAIL oke@oke.jaworzno.pl

ADRES 
ul. Adama Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno

28


