
Wejście do szkoły i do sali egzaminacyjnej 

1. Uczeń czekając na wejście do szkoły ma obowiązek zachować dystans (co najmniej 1,5 m) do innych oczekujących 

na wejście oraz mieć zasłonięte usta i nos. 

2. Uczeń wchodząc do szkoły ma obowiązek 

a) zdezynfekować ręce korzystając ze stacji do dezynfekcji rąk znajdującej się w szkole 

b) zasłonić usta i nos maseczką lub materiałem lub przyłbicą – w przypadku przeciwskazań zdrowotnych do 

użycia maseczki 

3. Uczniowie przychodzą do szkoły 

a) o godz. 8.15 – uczniowie piszący egzamin w salach 33 i 38 

b) o godz. 8.20 – uczniowie piszący egzamin w salach 22 i 28 

c) o godz. 8.30 – uczniowie piszący egzamin w salach 24 i 34 

korzystają z szatni, z zachowaniem zasady dystansu społecznego i udają się pod wyznaczoną salę egzaminacyjną. 

4. Uczeń zabiera ze sobą wyłącznie: 

a) dozwolone przybory do pisania (oraz linijkę w przypadku egzaminu z matematyki) 

b) małą butelkę wody, o ile ją posiada 

c) legitymację lub inny dokument tożsamości 

d) ewentualne okrycie wierzchnie (sweter, bluzę, itp.) w przypadku niekorzystnej temperatury pomieszczeń. 

5. O przydziale do sali, w której dany uczeń pisze egzamin uczeń oraz jego rodzice zostaną powiadomieni 

wiadomością wysłaną przez e-dziennik 

6. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego losuje w obecności ucznia numer stolika, przy którym uczeń 

będzie pracował. Uczeń zajmuje miejsce przy stoliku, który został dla niego wylosowany. 

7. Po zajęciu miejscu przy stoliku uczeń może zdjąć osłonę ust i nosa. 

8. Uczniowie oczekujący na wejście do sali mają obowiązek zachować wobec siebie dystans co najmniej 1,5 m. 

 

Po zajęciu miejsc w sali 

1. Po wejściu do sali uczniowie nie powinni jej opuszczać. W przypadku konieczności skorzystania z toalety uczniowie 

są do niej wypuszczani pojedynczo. 

2. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich: 

a) o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty (które są opisane w dalszej części niniejszej 

informacji), w tym zasadach dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego (które są zawarte  

w dokumencie Zasady bezpieczeństwa umieszczonym na stronie szkoły) 

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 

3. O godzinie 9.00 nauczyciele rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne oraz naklejki z kodami – nauczyciele rozdając 

arkusze będą mieć zasłonięte usta i nos oraz założone rękawiczki. 

4. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej. 

5. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o  obowiązku  zapoznania  się  

przed  przystąpieniem  do  rozwiązywania  zadań  z  instrukcją zamieszczoną na pierwszej oraz drugiej stronie 

arkusza egzaminacyjnego (w szczególności ze sposobem zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi),  

a następnie poleca zdającym: 

 w arkuszu z języka polskiego  

 w arkuszu z języka angielskiego 
 w arkuszu z matematyki 

sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, 

tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera: 

- zeszyt zadań egzaminacyjnych  

- kartę odpowiedzi 

sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, 

tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera: 

- zeszyt zadań egzaminacyjnych, 

- kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych 

- kartę odpowiedzi 



 
 

 

 

nie należy odrywać karty odpowiedzi  

od zestawu zadań 

wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych 

(osiem środkowych stron) wraz z kartą odpowiedzi ze 

środka arkusza egzaminacyjnego  

nie należy odrywać karty odpowiedzi  

od karty rozwiązań zadań 

sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych 

zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony 

sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych 

zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony 

sprawdzenie poprawności numeru PESEL na 

naklejkach przygotowanych przez OKE. 

sprawdzenie poprawności numeru PESEL na 

naklejkach przygotowanych przez OKE. 
 

6. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego ewentualne braki w arkuszu egzaminacyjnym  

i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. 

7. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie  

z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad bezpieczeństwa sanitarnego.  

 

Kodowanie arkusza przez ucznia 

8. Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na  stronie  tytułowej  

zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki również na karcie 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod  ucznia  i  numer  PESEL,  oraz naklejki przygotowane  

przez  okręgową  komisję  egzaminacyjną.  Uczeń  nie  podpisuje  arkusza egzaminacyjnego. 

9. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność 

zamieszczenia danych oraz naklejek w  arkuszu  egzaminacyjnym – nauczyciele mają wówczas zasłonięte usta i 

nos oraz założone rękawiczki. 

10. 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. 

11. W przypadku egzaminu z języka angielskiego 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. 

 

W TYM MOMENCIE ROZPOCZYNA SIĘ WŁAŚCIWA CZĘŚĆ EGZAMINU, CZYLI PRACA NAD ZADANIAMI. 

 

12. 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, których nie wolno było wnieść salę 

c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego  przedmiotu.  

13. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich 

nie komentuje 

 



Potrzeba wyjścia z sali w czasie egzaminu 

14. 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. 

15. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.  

16. 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.  

17. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos. 

 

Jeżeli uczeń kończy egzamin przed wyznaczonym czasem 

18. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie  

ręki,  zamyka  arkusz  i  odkłada  go  na  brzeg  stolika.   

19. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności  ucznia  sprawdza  

kompletność materiałów – nauczyciel ma wówczas zasłonięte usta i nos oraz założone rękawiczki. 

20. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 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. 

21. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut 

przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.  

22. W ciągu ostatnich 15  minut  przed  zakończeniem  egzaminu  (nawet  jeżeli zdający  skończył  pracę  z  arkuszem 

egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

23. 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. 

 

Zakończenie egzaminu w wyznaczonym czasie 

24. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący  

zespołu  nadzorującego  przypomina  zdającym  o  konieczności  zaznaczenia odpowiedzi  na karcie odpowiedzi.  

25. 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 (5 minut) zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika 

26. 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. – nauczyciele mają wówczas 

zasłonięte usta i nos oraz założone rękawiczki. 

27. Po zakończeniu egzaminu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od 

uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również  

karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych i sprawdzają kompletność materiałów - nauczyciele mają wówczas 

zasłonięte usta i nos oraz założone rękawiczki. Uczniowie  podczas tych czynności mają zakryte usta i nos. 

28. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem jednego ucznia,  który  ma  być  obecny  podczas  

pakowania  materiałów egzaminacyjnych (obserwuje  proces  pakowania  materiałów  w  bezpiecznej  odległości), 

na opuszczenie sali. 

 

 



Opuszczenie szkoły 

29. Uczniowie wychodząc z sali mają obowiązek mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać między sobą 

obowiązkowy dystans, udają się do szatni, zabierają swoje rzeczy zachowują dystans między sobą, opuszczają 

szkołę nie gromadząc się pod nią. 

 

 


