
Egzamin ósmoklasisty 

24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022 

1. każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował członek komisji 

2. w 2022 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o zmianie porządku 

wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed 

szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Jeżeli 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmie decyzję o wpuszczaniu zdających do szkoły 

o różnych godzinach lub rozpoczynaniu egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla kolejnych grup 

zdających w pewnych odstępach czasowych, bezwzględnie konieczne jest zadbanie o to, aby zdający 

czekający na wejście do szkoły / sali egzaminacyjnej nie mieli żadnej możliwości kontaktu ze 

zdającymi, którzy już rozpoczęli pracę z arkuszem egzaminacyjnym, ale wyszli z sali egzaminacyjnej, 

aby np. skorzystać z toalety. 

3. po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni 

do sali egzaminacyjnej. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą 

mieć zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki. 

4. członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 

wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, czasie trwania egzaminu uczniom nie 

udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje 

5. w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie 

uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu 

nadzorującego, obserwatorzy. 

6. wszystkie zadania należy zapisywać i rozwiązywać długopisem lub piórem wyłącznie 

z czarnym atramentem, na matematyce dodatkowo potrzebna jest linijka (nie wolno używać ołówka, 

korektora, długopisów zmazywalnych) 

7. uczeń może mieć małą butelkę wody (postawiona na podłodze przy ławce) 

8. konieczność korzystać z leków i sprzętu medycznego przez ucznia rodzic musi zgłosić przed 

rozpoczęciem egzaminu – potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lub oświadczeniem 

9. Czas pracy ósmoklasistów z arkuszem wynosi odpowiednio: 

a. 24 maja 2022 roku, z języka polskiego, godzina 9.00 – 120 minut (lub nie więcej 

niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony) 

b. 25 maja 2022 roku, z matematyki, godzina 9.00 – 100 minut (lub nie więcej niż 

150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony) 

c. 26 maja 2022 roku, z języka angielskiego, godzina 9.00 – 90 minut (lub nie więcej 

niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony) 

10. 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 

11. 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 

12. uczniowie mają dodatkowych 5 minut 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) 

13.  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. Wszyscy członkowie 

komisji podczas rozdawania arkuszy mają założone maseczki i rękawiczki 

14. podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający, który korzysta z komputera musi mieć do 

swojej wyłącznej dyspozycji autonomiczny (lub pracujący jako autonomiczny) komputer, bez dostępu 

do Internetu, połączony z drukarką oraz papier do drukarki (w przypadku dwóch lub więcej zdających 

korzystających z odrębnych komputerów w jednej sali możliwe jest podłączenie tych komputerów do 

jednej drukarki). Komputer musi posiadać oprogramowanie umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w 

języku polskim lub w języku mniejszości narodowej/etnicznej, lub w języku regionalnym oraz równań 

i odpowiednich symboli matematycznych (np. edytor równań w programie Word).  

Uczeń przystępujący do egzaminu z języka obcego nowożytnego powinien pracować na komputerze 

z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym układ klawiatury dla danego języka. 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 z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod 

szkoły, kod ucznia, numer PESEL, można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE. Na 

dole każdej kartki wydruku należy zapisać numer strony 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 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 oraz – w przypadku wskazania – zapisy w arkuszu egzaminacyjnym. 

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 SEKCJA 5. Sytuacje szczególne w trakcie 



egzaminu ósmoklasisty 35 OKE, z adnotacją „praca pisana na komputerze” i oddaje wraz z protokołem 

przebiegu egzaminu ósmoklasisty w danej sali przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

Sprzęt, z którego korzysta zdający, musi być zdezynfekowany przed i po egzaminie. 

15.  Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

  o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją 

zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego 

  sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) 

zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi 

  sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane 

strony 

  sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE (numer 

PESEL dostaną przy wejściu do sali) 

  uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym 

i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych 

 dopiero po sprawdzeniu kompletności arkusza i danych na naklejce uczniowie kodują 

arkusz i naklejają naklejki. W wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie 

tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod 

ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną – 

dotyczy uczniów bez odpowiednich dostosowań. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego 

 informacja o sposobie zaznaczania odpowiedzi, udzielania odpowiedzi, dokonywania 

poprawek zamieszczona jest w instrukcji arkusza egzaminacyjnego 

16. w przypadku konieczności wyjścia z sali zdający podnosi do góry rękę, opuszcza salę dopiero 

po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN, zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku, 

czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole 

17. jeśli uczeń ukończy pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu 

przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika, zakłada maseczkę. 

Przewodniczący lub członek zespołu w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów – ma 

założoną maseczkę i rękawiczki. Po otrzymaniu pozwolenia uczeń opuszcza salę nie zakłócając pracy 

pozostałym uczniom.  

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 

e. po zakończeniu egzaminu, podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych w sali pozostaje jeden 

przedstawiciel uczniów, który z bezpiecznej odległości obserwuje pracę komisji 

19. Przerwanie egzaminu uczniowi następuje w przypadku:  

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 



b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo 

materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach 

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, 

w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

 

Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty 

z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania 

egzaminu) w terminie dodatkowym. 

Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że 

arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców 

dyrektorowi OKE. 

 

 


