
Informacje o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców: 

 
1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu: 

język polski – 21 kwietnia 2020 r. wtorek – godz. 9.00 – 11.00  

matematyka – 22 kwietnia 2020 r. środa – godz. 9.00 – 10.40 

język angielski – 23 kwietnia 2020 r. czwartek – godz. 9.00 – 10.30 

W zaistniałej sytuacji ewentualne zmiany terminu przeprowadzania egzaminu 

przekaże Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

 

2. Struktura egzaminu:  

a) Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu 

zdający spełnia te wymagania. 

b) Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym w czerwcu przystępuje uczeń, 

który: 

 nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie głównym, 

 przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z 

danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,  

 któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego 

przedmiotu lub przedmiotów. 

 

3. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego 

dnia) 

 Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.    

 Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 

120 minut. (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas 

trwania egzaminu może być przedłużony) 

 Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. 

(lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania 

egzaminu może być przedłużony) 

 Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, 

który trwa 90 minut. (lub nie więcej niż 1135 minut w przypadku uczniów, dla 

których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

 Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom 

zespołu nadzorującego oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali 

egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.   

 Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali 

egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie długopis (lub pióro) z czarnym 

tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów 

zmazywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – 

linijkę.   

 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.  

 O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, 

przy których będą pracować.   

 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 uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach 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. 

 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.   

 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.   

 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, 

 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.   

 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. 

Dopiero po sprawdzeniu przeniesienia odpowiedzi zezwalają na opuszczenie 

przez ucznia Sali egzaminacyjnej.  

 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, a w przypadku egzaminu 

z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają 

kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z 

wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów 

egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.    

 

4. Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowy czas 

(5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi 

 Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, 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.  

 W przypadku arkusza egzaminacyjnego z matematyki - konieczność wyrwania ze 

środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, 

konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych 

 Uczniowie postępują zgodnie z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie 

arkusza egzaminacyjnego. Zaznaczają poprawne odpowiedzi przez zamalowanie 

okienka na karcie odpowiedzi. W przypadku zmiany decyzji błędną odpowiedź 

otaczają owalem a następnie ponownie zamalowują poprawną odpowiedź.  

 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). 

 

5. Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu 

W przypadku:  

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia  

 wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych 

niewymienionych w komunikacie o przyborach  

 zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z 

danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – 



przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 

uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

 Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn nastąpiło w przypadku egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w 

terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%” 

 

6. Możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 

 Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez 

okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. 

 Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej 

okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

 Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę 

występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, 

faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a).   

 We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:  

 imię i nazwisko zdającego  

 PESEL zdającego  

 dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – 

jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego 

lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie 

informacji o wyznaczonym terminie wglądu  

 przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.   

 Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia 

informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty. tj. od 19 czerwca 2020 r., zgodnie 

z kolejnością wpływu.   

 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w 

porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin i miejsce wglądu (dzień oraz 

godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. 

O wyznaczonym terminie wglądu OKE informuje wnioskodawcę.   

 Wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej termin wglądu 

może zostać zmieniony:  

 na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, w ramach możliwości 

organizacyjnych OKE  

 na prośbę OKE, w porozumieniu z osobą uprawnioną do wglądu.     

 Zasady wglądu.  

 Potwierdzenie uprawnienia do dokonania wglądu. Na wgląd należy zgłosić 

się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby/osób dokonujących 

wglądu.  

 Forma udostępniania prac do wglądu. Osobie uprawnionej do wglądu 

udostępnia się pracę egzaminacyjną w formie, w jakiej została przekazana 

przez zdającego i oceniona przez egzaminatora / oceniona 

z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi. Przed udostępnieniem pracy 



do wglądu zabezpiecza się dane osobowe egzaminatora przed 

nieuprawnionym ujawnieniem.  

 Czas trwania wglądu. Czas wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej 

wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może 

być krótszy niż 30 minut 

 Osoby obecne podczas wglądu. Podczas wglądu obecny jest pracownik 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. Przed rozpoczęciem wglądu 

pracownik OKE informuje osobę dokonującą wglądu o tym, czy jest w 

stanie udzielić odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące  

 Po zakończonym wglądzie pracownik okręgowej komisji egzaminacyjnej 

odnotowuje realizację wglądu, a osoba dokonująca wglądu potwierdza to 

własnoręcznym podpisem.  

 Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana. Możliwe jest natomiast 

wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej, w całości lub w części.  

 Podczas wglądu dozwolone jest korzystanie z aparatu fotograficznego, 

który jest integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego, np. telefonu 

komórkowego.  

 Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas 

wglądu, korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. Osobom dokonującym wglądu należy zapewnić kartki 

formatu A4 oraz długopisy (w kolorze określonym przez OKE). Osoby 

dokonujące wglądu nie mogą robić notatek, korzystając z własnych 

materiałów i przyborów do pisania.  

 Jeżeli podczas wglądu osoba uprawniona do wglądu zgłasza zastrzeżenia 

dotyczące sprawdzenia pracy, w tym liczby punktów przyznanych przez 

egzaminatora, w pierwszej kolejności okręgowa komisja egzaminacyjna 

powinna dążyć do wyjaśnienia wątpliwości podczas wglądu.   

 Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy 

punktów (załącznik 16b).  

 Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.    

 Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku,  

 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia 

lub jego rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku,  

 Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została 

podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe 

wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie 

i wydaje nowe zaświadczenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest 

ostateczne.  


