
SZKOLENIE 
W ZAKRESIE ORGANIZACJI 
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

dla Dyrektorów szkół podstawowych
Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych
czerwiec 2020



Zmiana w zamówieniu i dostosowanie po terminie

• zmiana zamówienia po terminie wymaga pisemnego 
uzgodnienia z OKE w Łodzi

• dostosowanie po terminie wymaga zgody dyrektora OKE 

w Łodzi

W celu ustalenia sposobu odbioru brakujących arkuszy prosimy 
kontaktować się z Krzysztofem Mirowskim kierownikiem WOA.

(nie wcześniej niż od 1 czerwca 2020 r.)

e-mail: mirowski@komisja.pl  42 664 80 63, 605 435 598 



HARMONOGRAM ZADAŃ



❑Odebranie od rodziców informacji o uwarunkowaniach zdrowotnych 

ucznia niepozwalających na stosowanie osłony ust i nosa oraz 

zaplanowanie egzaminu tego ucznia w oddzielnej sali

do 29 maja 

2020 r.

❑ Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach 

przebiegu egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.6.1.), w tym o zasadach 

określonych w Wytycznych

do 2 czerwca 

2020 r.

❑ potwierdzenie składu zespołów nadzorujących
do 12 czerwca 
2020 r.

❑ wprowadzenie do SIOEO nowego układu sal egzaminacyjnych, jeżeli ze 

względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz realizację 

zasad określonych w wytycznych konieczne było zwiększenie liczby sal, 

w których jest przeprowadzony egzamin ósmoklasisty w danej szkole

do 12 czerwca 

2020 r.

√

Harmonogram zadań



Harmonogram zadań

❑ zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów 

związanych z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem

do 16/17/18 

czerwca 2020 r. 

❑ przeszkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty członków 

zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów 

potwierdzających odbycie szkolenia

do 16/17/18 

czerwca 2020 r. 

❑ przyjęcie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub 

finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE do 15 czerwca 

2020 r. 

❑ przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a 

otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 22 czerwca 

2020 r. 



❑ przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym

(głównym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

16–18 czerwca 

2020 r. 

❑ sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
17 czerwca 2020 r. 

❑ przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie lipcowym 

(dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży) 

7–9 lipca

2020 r. 

❑ przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia 

do egzaminu ósmoklasisty 
do 16 lipca 2020 r. 

Harmonogram zadań



❑ udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty oraz 

przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty 

do 31 lipca 

2020 r. 

❑ wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty 
31 lipca 2020 r. 

❑ przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu 

ósmoklasisty

do 31 stycznia 

2021 r. 

Harmonogram zadań



WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA 
I PRZEPROWADZANIA W 2020 R. EGZAMINÓW

http://www.komisja.pl/aktualnosci.php?a=942





Dezynfekcja

▪ powierzchnie dotykowe: poręczy, klamki, włączniki światła, klawiatury, myszki, uchwyty, poręcze 
krzeseł i powierzchnie płaskie

▪ sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli zapewnia je szkoła, 
urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu,  w przypadku gdy zdający korzysta z 
pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu), z którego korzystają zdający, 
którym przyznano korzystanie z takiego sprzętu jako sposób dostosowania warunków 
przeprowadzania egzaminu

▪ odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego 
nowożytnego 

▪ linijki na egzamin z matematyki, jeżeli szkoła je zapewnia 

▪ przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających, 
którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których 
zdający nie zwracają 



Zakrywanie ust i nosa przez zdających

▪ zakrywanie ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) obowiązuje na 
terenie całej szkoły 

▪ zdający może zdjąć maseczkę lub przyłbicę po zajęciu miejsca 

▪ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 
▪ podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie 

▪ wychodzi do toalety 

▪ kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej 



Zakrywanie ust i nosa przez nauczycieli

▪ zakrywanie ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) obowiązuje na 
terenie całej szkoły

▪ nauczyciel może zdjąć maseczkę lub przyłbicę podczas obserwacji 
egzaminu przy zachowaniu niezbędnego odstępu

▪ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

▪ podchodzi do zdającego

▪ porusza się po sali 

▪ poruszanie po sali należy ograniczyć do niezbędnego minimum



Nauczyciel pozostaje w rękawiczkach 

▪ podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych od dyrektora 
szkoły

▪ podczas czynności organizacyjnych rozpoczynających egzamin

▪ podczas czynności organizacyjnych kończących egzamin

▪ podczas przekazywania materiałów egzaminacyjnych dyrektorowi 
szkoły



Organizacja przestrzeni

▪ osoby wchodzące na teren szkoły obligatoryjnie dezynfekują ręce płynem 
umieszczonym przy drzwiach

▪ sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, 
mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu

▪ drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte

▪ dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie 
mógł zostawić rzeczy osobiste z zapewnieniem środków bezpieczeństwa

▪ należy wyznaczyć i przygotować salę, w której będzie można odizolować osobę 
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych



Zapobieganie tworzeniu grup

Możliwe działania:

▪ wpuszczanie zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale 
egzaminacyjne lub oddziały 

▪ wpuszczanie zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. 
podziałem zdających na sale lub przedmioty   

▪ zdecydowanie o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających  w np. 15-, 20-minutowych 
odstępach 

▪ wypuszczanie zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po 
sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą

▪ należy poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z 
wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w 
grupie, np. przy wejściu do szkoły. 



Podejrzenie zakażenia

▪ poinformowanie o niepokojących objawach dyrektora szkoły, który 
zdecyduje o dalszym postępowaniu

▪ odizolowanie w wyznaczonym miejscu zdającego 

▪ poinformowaniu dyrektora OKE o zdarzeniu w celu ustalenia 
sposobu dalszego postępowania

▪ niezbędne jest przestrzeganie zasad określonych w pkt. 6.1. 
Wytycznych



Podręcznik Dyrektora Szkoły
http://www.komisja.pl/pobierz/

sesja_2020/20190826_E8_Info

_organizacja_2019_2020.pdf



❑Deklaracje

▪ Zał. 3a, Zał. 3b

❑Wnioski w

▪ Zał. 1, Zał. 2a, Zał. 2b

❑Dokumentacja związana z dostosowaniami

▪ orzeczenia, zaświadczenia lekarskie, opinie PPP

▪ zał. 4a

▪ załącznik 4b

❑Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego

▪ zał. 5a i zał. 5b

❑Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych

▪ zał. 6

Kompletowanie dokumentacji przed egzaminem



Dodawanie laureatów, finalistów olimpiad i laureatów 
konkursów przedmiotowych do 15-06-2020

1. aby wprowadzić dane dotyczące laureatów, finalistów olimpiad 

i laureatów konkursów przedmiotowych należy: 

• upewnić się, czy zwolnienie ma zastosowanie, 

tzn. czy zakres olimpiady lub konkursu obejmuje przedmiot 

zdawany na egzaminie
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-

wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-

osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-ro.html

2. z egzaminu ósmoklasisty zwolnieni są:

• laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej wymienionej 

w wykazie olimpiad 

• laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim



Dodawanie laureatów, finalistów olimpiad i laureatów 
konkursów przedmiotowych do 15-06-2020



Dodawanie laureatów, finalistów olimpiad i laureatów 
konkursów przedmiotowych do 15-06-2020



Z czego wynikają 

uprawnienia 

do zwolnienia?

Na podstawie jakiego 

dokumentu?

Termin przekazania 

dokumentu 

do OKE

sprzężenie 

niepełnosprawności 

• załącznik 2a – wniosek w 

• orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego

na bieżąco

szczególne przypadki 

losowe lub zdrowotne

• załącznik 2b – wniosek w 

• zaświadczenie lekarskie 

do 16.07.2020

po terminie 

dodatkowym

Zwolnienie z egzaminu



w 

*od 4 listopada 2019
wprowadzam dane ucznia 
do systemu SIOEO 

*w systemie należy 
wygenerować wniosek o 
zwolnienie, a następnie go 
wydrukować 

przesyłam do OKE

*wydrukowany wniosek z 
SIOEO przesyłam do OKE

*do wniosku dołączam 
stosowne dokumenty

w OKE

*decyzja o zwolnieniu 
ucznia z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu 
wprowadzona zostanie do 
systemu SIOEO przez 
pracownika OKE

*decyzję o zwolnieniu 
otrzymam również pocztą

Sposób składania wniosku o zwolnienie ucznia z egzaminu 
ósmoklasisty do dyrektora OKE



Sposób składania wniosku o zwolnienie ucznia z egzaminu 
ósmoklasisty do dyrektora OKE



Sposób składania wniosku o zwolnienie ucznia z egzaminu 
ósmoklasisty do dyrektora OKE

Status wniosku mogę śledzić. 

Należy w tym celu wybrać z 

menu głównego pozycję 

Wnioski i następnie 

Zarządzanie wnioskami. 



w skład 
zespołu 
nadzorującego 
nie może 
wchodzić: 

w  przypadku egzaminu z języka polskiego

nauczyciel języka polskiego

w przypadku egzaminu z matematyki

nauczyciel z matematyki

w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego 

nauczyciel języka, z którego jest przeprowadzany egzamin w danej sali

• co najmniej 2 nauczycieli

• co najmniej jeden nauczyciel jest 

zatrudniony w: 

❖ szkole, w której jest przeprowadzany 

egzamin; nauczyciel ten pełni funkcję 

przewodniczącego zespołu 

❖ innej szkole lub w placówce

• w skład zespołu może wchodzić nauczyciel 

wspomagający lub specjalista

do 30 
uczniów

2 
członków

do 55 
uczniów

3 
członków

Powołanie Zespołów Nadzorujących



Powołanie Zespołów Nadzorujących

w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela 
zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, albo nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole lub w placówce , w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:

a. inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 
nauczyciela, niezatrudnione w szkole lub w placówce

b. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia 
nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela

dla wymienionych osób przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w 
zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli szkolenie jest przeprowadzane w dniach 
poprzedzających egzamin, może ono zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość.



Przybory pomocnicze

▪każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z 
każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 
(odpowiedzi)

▪na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć 
linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający 
wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków 
ołówkiem.



płyn do dezynfekcji rąk

brak pomocy dydaktycznych

zegar w widocznym miejscu

tablica do zapisania czasu trwania egzaminu

stanowiska dostosowane

materiały pomocnicze określone 
w komunikacie dyrektora CKE

losy z numerami stolików

numerowane stoliki

odległość między stolikami co najmniej 
1,5- metra zapewniająca samodzielność pracy oraz 
bezpieczeństwo sanitarne

członkowie zespołu nadzorującego rozmieszczeni w sali w sposób 
umożliwiający nadzorowanie wszystkich zdających w odległości 
1,5metra od zdających i członków zespołu nadzorującego

zdezynfekowane zapasowe przybory do pisania

przygotowany został Plan sali egzaminacyjnej 

PRZYGOTOWANIE SAL EGZAMINACYJNYCH 
ZGODNE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W WYTYCZNYCH



Przygotowanie planu sali egzaminacyjnej

przewodniczący przygotowuje plan sali egzaminacyjnej (załącznik 17), który powinien 
przedstawiać:

▪ ustawienie stolików wraz z odstępami

▪ rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego

▪ podział sali na sektory

▪ ustawienie sprzętu audio



DYSTRYBUCJA



16-06-2020 (wtorek) godz. 9.00

język polski
120 minut (przedłużony czas - 180 minut)

17-06-2020 (środa) godz. 9.00

matematyka
100 minut (przedłużony czas - 150 minut)

18-06-2020 (czwartek) godz. 9.00

język obcy nowożytny
90 minut (przedłużony czas - 135 minut)

do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, 

rosyjski, ukraiński lub włoski

Terminy egzaminu ósmoklasisty



Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych w 2020 r. 

• liczba arkuszy rezerwowych przydzielana 
szkołom (z każdego rodzaju z osobna)

• procedura ta dotyczy również płyt CD, czyli 
co najmniej  1 CD rezerwy na szkołę

Termin 

egzaminu 
Dystrybucja 

16-18.06.

2020 

w dniu 16 czerwca 2020 r. w godzinach 5:00 – 7:30 arkusze z języka polskiego

w dniu 17 czerwca 2020 r. w godzinach 5:00 – 7:30 arkusze z matematyki

w dniu 18 czerwca 2020 r. w godzinach 5:00 – 7:30 arkusze z języka obcego

07-09.07.

2020

w dniu 6 lipca 2020 r. w godzinach 9:00 – 14:00 w zakresie całego 

egzaminu.

od 1 do 50 
arkuszy

1 sztuka 
rezerwy

od 51 i 
więcej

2 sztuki 
rezerwy



Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu 
paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym. 

Odbioru może dokonać PZE lub pisemnie upoważniony przez niego członek tego zespołu (zał. nr 6)

1. należy sprawdzić:

• czy przesyłka nie została naruszona?

• czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu?

2. należy przechować i zabezpieczyć wszystkie materiały egzaminacyjne 

3. w przypadku stwierdzenia, że przesyłka została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów 
egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia należy: 

powiadomić o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

sekretariat@komisja.pl tel. 42 664 80 50 
mirowski@komisja.pl tel. 42 664 80 63 lub 605 435 598 

oraz dystrybutora materiałów egzaminacyjnych

dane telefoniczne umieszczone na przesyłce

Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi

mailto:sekretariat@komisja.pl
mailto:mirowski@komisja.pl




PRZED EGZAMINEM



Przekazanie materiałów egzaminacyjnych 
Przewodniczącym Zespołów Nadzorujących

Dyrektor przekazuje każdemu Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego: 

• arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie 
uczniów w danej sali egzaminacyjnej  

• inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu, tj.

1. wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej  (wg wzoru w załączniku 7.), wygenerowany 
przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego z   , jeżeli nie był przekazany 
wcześniej 

2. formularz protokołu przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali 
egzaminacyjnej (załącznik 8.) 

3. naklejki przygotowane przez OKE 

4. płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty 
CD następuje w sali egzaminacyjnej (z wyjątkiem płyt oraz innych nośników, 

np. pendrive, na które zostały nagrane pliki pobrane z serwisu OKE dla dyrektorów 
szkół/SIOEO)

5. zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych (dopuszcza się zastosowanie innych  

kopert niż koperty zwrotne)



Wydruki  - lista zdających na sali



Wydruki  - wykaz zdających na sali (załącznik 7.)

Wykazy zdających w sali będą uzupełniane przez zespoły nadzorujące i przekazywane razem  

z protokołem zbiorczym (załącznik 8.).



Rozpoczęcie egzaminu

Przed wejściem do sali umieszczona jest lista zdających wygenerowana w 
SIOEO.

Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomniał zdającym, członkom 
zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej 
urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w sali. 

Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu losuje numery 
stolików, przy których będzie pracował zdający. 

Przed zajęciem miejsca na egzaminie zdający oraz zespół nadzorujący mają 
obowiązek zakrywania ust i nosa. 



PRZEBIEG EGZAMINU



Dyrektor przekazuje każdemu Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego: 

1. właściwe arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie odpowiadającej liczbie 
zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych (zwłaszcza w sytuacji zwiększenia liczby 
sal)

2. inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu i 
na danym poziomie, tj.:
▪ wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej  (wg wzoru w załączniku 7.), wygenerowany przez 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego z  SIOEO, jeżeli nie był przekazany wcześniej 

▪ formularz protokołu przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej 
(załącznik 8.) 

▪ naklejki przygotowane przez OKE 

▪ płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty CD następuje 
w sali egzaminacyjnej 

▪ zwrotne koperty lub papierowe koperty „C4 BK” do spakowania prac egzaminacyjnych

▪ zapasowe papierowe koperty „C4 BK” 
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Członkowie zespołu nadzorującego odbierają arkusze w rękawiczkach 

w obecności jednego przedstawiciela zdających z wszystkich sal.

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH 

PRZEWODNICZĄCYM ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH



Przebieg egzaminu - zadania przewodniczącego 
Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o:

▪ zakazie pożyczania materiałów od innych zdających

▪ obowiązku zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali 
egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego 
podchodzi członek zespołu nadzorujacego, aby odpowiedzieć na zadane 
pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną

▪ zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

▪ niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 
przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem 
łokcia)

▪ zakazie gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą 
wrażeniami po egzaminie



Przebieg egzaminu - zadania przewodniczącego 
Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o:

❑obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania 
zadań z instrukcją na 1. i 2. stronie arkusza egzaminacyjnego

❑obowiązku sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego

❑obowiązku sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach 
przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkuszy 
(dotyczy zdających, którzy mają ten obowiązek)

❑obowiązku zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie 
odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają ten obowiązek)

❑dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie 
poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę 
odpowiedzi po zakończeniu czasu pracy przewidzianego na 
rozwiązanie zadań

❑zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy

❑tym, że do końca pracy z arkuszem egzaminacyjnym pozostało 
10 minut



Przebieg egzaminu - zadania członków zespołu 

❑w trakcie egzaminu zapewniają samodzielną pracę uczniów, nie 
wykonują innych czynności (np. nie czytają gazet, nie sprawdzają 
prac uczniów, nie rozmawiają)

❑nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych, nie 
komentują ich 

❑reagują na korzystanie z urządzeń komunikacyjnych

❑nie posiadają przy sobie urządzeń komunikacyjnych

❑sprawdzają, czy zdający korzystają wyłącznie z dozwolonych 
materiałów i przyborów

❑powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po 
sali, jednakże w celu monitorowania prawidłowego przebiegu 
egzaminu powinni obserwować zdających stojąc



Kodowanie arkuszy z języka polskiego i języka obcego
(dotyczy zdających, którzy mają ten obowiązek)



Kodowanie arkuszy z matematyki
(dotyczy zdających, którzy mają ten obowiązek)

jedna 

naklejka

4 kartki

4 naklejki

rozwiązania zadań

4 kartki (8 stron)
4 naklejki

jedna 

naklejka

6 naklejek



Postępowanie zdających z arkuszem na egzaminie 
z matematyki w roku 2020

▪w roku szkolnym 2019/2020 prace z matematyki nie będą podlegały 
e-ocenianiu

▪ uczniowie nie wyrywają karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych 
i oddają arkusze w całości



Przykładowa pierwsza 

strona zeszytu zadań
Przykładowa karta odpowiedzi

pola na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi, które 

uzupełnia zespół nadzorujący zgodnie z wykazem 

zdających na sali

Kodowanie arkuszy 
przez zespół nadzorujący w przypadku dostosowań



Kto nie przenosi odpowiedzi na kartę odpowiedzi?

•arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem AspergeraOPO-200**

•arkusz dla osób słabowidzących 16 pktOPO-400*

•arkusz dla osób słabowidzących 24 pktOPO-500*

•arkusz dla osób niewidomych OPO-600*

•arkusz dla osób niesłyszącychOPO-700

•arkusz dla osób z niepełnosprawnością intelektualnąOPO-800**

•arkusz dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną MPDOPO-Q00**

1. uczniowie zdający na następujących arkuszach:

2. uczniowie, którym przyznano dostosowanie polegające na nieprzenoszeniu 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi



Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie 
odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają ten obowiązek)

Jeśli uczeń zamaluje wiele 

odpowiedzi do jednego zadania, 

powinien napisać na karcie, 

którą odpowiedź wybrał, aby 

nie było wątpliwości.



Zakończenie egzaminu

po zakończeniu pracy z arkuszem przeznaczamy dodatkowe 5 minut 
na sprawdzenie przez uczniów poprawności przeniesienia odpowiedzi na 
kartę odpowiedzi

członkowie zespołu nadzorującego przy odbiorze prac, w obecności 
ucznia, sprawdzają kompletność arkusza, poprawność kodowania i 
naniesienia zaznaczeń na karcie odpowiedzi . Członkowie zespołu mają 
zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. Uczniowie podczas tych 
czynności mają zakryte usta i nos.

przy pakowaniu prac egzaminacyjnych i zaklejaniu kopert jest obecny 
przedstawiciel zdających, który obserwuje proces pakowania materiałów 
w bezpiecznej odległości



PAKOWANIE ARKUSZY DO KOPERT



Pakowanie arkuszy do odrębnych kopert

• członkowie zespołu nadzorującego układają w danej sali odebrane od zdających 
arkusze w kolejności zgodnej z wykazem zdających w sali

• rozdzielają arkusze (bez naruszania ich kolejności) na następujące grupy 
(o ile występują)

1. arkusze zdających standardowe (100)

2. arkusze zdających, którym przyznano prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi 
oraz arkusze uczniów, którzy zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi (100)

3. arkusze zdających dostosowane, odrębnie dla każdego dostosowania
(200, 400, 500, 600, 700, 800, Q, C)

4. arkusze zdających piszących egzamin na komputerze (arkusz + wydruk)

5. arkusze zdających korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego 
(nagrana płyta CD + para arkuszy)

6. arkusze zdających, którym egzamin unieważniono



Pakowanie arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego 
(całe arkusze)

Przeliczone                          

i uporządkowane 

arkusze egzaminacyjne



Składanie protokołu zbiorczego (zał. 9a, b, c) 

• Formularz Protokołu zbiorczego 
zawiera 

o17 punktów 

ojest podzielony na 4 etapy

ona koniec każdego etapu 
należy kliknąć przycisk 
Zapisz Dany Etap i Przejdź 
Dalej

owyjście  z formularza nie 
powoduje utraty danych, jeśli 
zostały one zapisane w 
danym etapie/etapach

• Należy przygotować

owykaz zawartości przesyłki

owykazy zdających w salach 
egzaminacyjnych

oprotokoły przebiegu 
egzaminu w danej sali 
egzaminacyjnej

o koperty z pracami

oarkusze nie do oceny

oplany sali



Składanie protokołu zbiorczego (zał. 9a, b, c)

Protokół należy sporządzić 

w systemie oraz 

wydrukować w dwóch 

jednobrzmiących 

egzemplarzach. 



Dokumentacja przekazywana do OKE

1. zbiorczy protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (załącznik 9a, 9b, 9c)

2. koperty zwrotne

3. wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD 

4. uzupełnione wykazy uczniów z każdej sali egzaminacyjnej (załącznik 7.) 

5. kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub 
laureata konkursu przedmiotowego 

6. kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora 

7. decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (o ile taka sytuacja 
zaistnieje) (załącznik 11.), wraz z arkuszami egzaminacyjnymi uczniów, których dotyczy przerwanie i 
unieważnienie

8. plany sal (załącznik 17)



W szkolnej dokumentacji do 31-01-2021 pozostają:

1. protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych przedmiotów z 
poszczególnych sal (załącznik 8.) 

2. jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu z danego 
przedmiotu (załącznik 9a, 9b, 9c) 

3. oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi 
dostarczonej przez dystrybutora 

4. kopie wykazów uczniów przystępujących do egzaminu z danego przedmiotu 
w danej sali (załącznik 7.) 

5. kopie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu z danego przedmiotu 
(załącznik 11.)

6. kopie planów sal (załącznik 17.)



SYTUACJE SZCZEGÓLNE 
NA EGZAMINIE



▪ niezbędne jest przestrzeganie zasad określonych w pkt 5.1. Wytycznych.

▪ Jeżeli dla nauczyciela wspomagającego nie został zamówiony odrębny arkusz, należy wykorzystać arkusz rezerwowy (upewniając 
się, że jest on w tej samej wersji, w której arkusz ma zdający), a w sytuacji, kiedy liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca, 
należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą OKE i postępować zgodnie z instrukcjami.

• przebieg pracy z arkuszem egzaminacyjnym musi być rejestrowany

• w formie jednego pliku audio

• bez zatrzymania nagrywania w trakcie egzaminu

• w takiej jakości, aby nagranie nie budziło wątpliwości co do przebiegu egzaminu

• zapisany na płycie CD lub DVD opisanej następująco:

▪ identyfikator szkoły

▪ kod zdającego

▪ numer PESEL zdającego

▪ informacja o rodzaju arkusza

• w przypadku arkusza standardowego po otworzeniu arkuszy w sali egzaminacyjnej nauczyciel wspomagający sprawdza, czy ma tę 
samą wersję arkusza co uczeń przez niego wspomagany

Pomoc nauczyciela wspomagającego



Dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w których opinii wskazano

• dysleksję głęboką

• poważne trudności w czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu

Jeden z członków ZN odczytuje
• jeden raz głośno

• po kolei

• wszystkie teksty liczące po 250  słów lub więcej

Czasu odczytywania nie wlicza się do czasu pracy z zestawem.

Informacja o tym, że arkusz zawiera teksty do odczytania, 
będzie zamieszczona na stronie tytułowej. 

Przygotowane będzie nagranie (w formie .mp3) tekstów z arkusza do odsłuchania przez 
zdających – do pobrania z SIOEO godzinę przed egzaminem.

Odczytywanie tekstów liczących 250 słów lub więcej 



• teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki

• odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki

• podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego 
zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD

• jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do 
zadania 1. , PZN wymienia płytę na rezerwową

• jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., PZN: 

o zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy 
związanej z wymianą płyty CD 

o wymienia płytę CD na rezerwową 

o zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z 
wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go 
odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD 

o przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła 
usterka płyty CD i odtwarza nagranie

Wystąpienie usterki na płycie CD



▪ komputer połączony z drukarką, bez dostępu do Internetu i bez automatycznego sprawdzania 
pisowni

▪ trzeba zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii (drugi komputer, wymienny dysk, 
nagrywarka CD)

▪ 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

▪ zdający przekazuje swoje odpowiedzi w formie wydruku opisanego kodem szkoły, 
trzyznakowym kodem ucznia i numerem PESEL

▪ na arkuszu, na wydruku nie można zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie 
zidentyfikowanie ucznia lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły).

▪ odpowiedź musi być poprzedzona numerem zadania

▪ zestaw i wydruk pakujemy do jednej koperty opisanej adnotacją:  praca pisana na 
komputerze

▪ pliki zdającego należy usunąć z twardego dysku

Komputer na egzaminie, musi być zdezynfekowany



▪ Niezbędne jest przestrzeganie zasad określonych w pkt 5.2. Wytycznych.

▪ egzamin powinien się odbywać w pomieszczeniu, w którym oprócz zdającego przebywają wyłącznie członkowie 

zespołu przedmiotowego albo nadzorującego

▪ Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego odbiera od Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w dniu 

egzaminu zapakowane i zapieczętowane zestawy egzaminacyjne z języków obcych na egzamin ustny oraz 

dokumentację egzaminacyjną

▪ Przewodniczący Zespołu Nadzorującego – zawsze w towarzystwie innego członka zespołu

- w dniu egzaminu odbiera od Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego zabezpieczone przed 

nieuprawnionym ujawnieniem arkusze egzaminacyjne dla zdającego w domu, dokumentację egzaminacyjną oraz 

zwrotne koperty

▪ materiały egzaminacyjne powinny być przewożone przez co najmniej 2 członków zespołu egzaminacyjnego

Egzamin w domu zdającego



OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI
WYDZIAŁ EGZAMINÓW Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

94-203 ŁÓDŹ UL. PRAUSSA 4
E-MAIL: KOMISJA@KOMISJA.PL
HTTP://WWW.KOMISJA.PL
FAX.: 42 664 80 88

Dziękujemy za uwagę.

Małgorzata Michalska

kierownik 

Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego

tel. 691 300 603

malgorzata.michalska@lodz.oke.gov.pl

mailto:komisja@komisja.pl
http://www.komisja.pl/

