
       

                             Poradnik Ósmoklasisty/Procedury Egzaminu 

 

1 

 

 

 

 

Poradnik Ósmoklasisty 

Procedury Egzaminu dla uczniów ze specyficznymi 
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Drogi Uczniu! 

 Przed Tobą pierwszy poważny egzamin w życiu.                             

Aby dobrze przygotować się do przystąpienia do egzaminu ważna 

jest nie tylko Twoja wiedza szkolna, ale również znajomość 

procedur i sposobu przebiegu egzaminu. Poświęć kilka minut                       

i zapoznaj się uważnie z informacjami zamieszczonymi poniżej. 

Każda nieznana sytuacja budzi obawy, a uzyskanie informacji                               

o zasadach egzaminu zmniejszy Twój Poziom stresu: 

1. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego,                    
który trwa 120 minut – przedłużenie o 60 min. 

2. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki,                                   
który trwa 100 minut – przedłużenie o 50 min. 

3. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego 
nowożytnego, który trwa 90 minut – przedłużenie o 45 min. 

4. Arkusz egzaminacyjny zawiera: 
a. język polski – zeszyt zadań egzaminacyjnych, karta odpowiedzi; 
b. matematyka – zeszyt zadań egzaminacyjnych, karta odpowiedzi, 

ośmiostronicowa kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych; 
c. język obcy – zeszyt zadań egzaminacyjnych, karta odpowiedzi. Do 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 
nowożytnego wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia 
umiejętności rozumienia ze słuchu. Na płycie znajdują się 
dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie 
zadań.  

5. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego 
przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) 
przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na 
egzaminie z matematyki każdy zdający powinien posiadać linijkę. 
Rysunki wykonuj długopisem. Nie używaj ołówka. 

6. Możesz wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy 
z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy 
nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.        
Z doświadczenia wiemy, że najbardziej bezpieczna jest butelka z tzw. 
„dziubkiem”  
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7. Nie możesz wnieść na salę egzaminacyjną telefonu, smartfona ani 
żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych. 

8. Powinieneś mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość                          
(np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. Nie martw się gdy 
zapomnisz legitymacji, Twoja tożsamość może być potwierdzona przez 
wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły. 

9. Jeżeli w czasie egzaminu jesteś chory lub niesprawny czasowo możesz 
korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków 
koniecznych ze względu na chorobę. Jednak fakt ten należy przed 
rozpoczęciem  egzaminu zgłosić dyrektorowi szkoły. 

10. O godzinie wyznaczonej przez dyrektora szkoły uczniowie wchodzą do 
sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których 
będą pracować. 

11. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. 
Nie możesz zamienić się z kolegą wylosowanym numerkiem,                             
ani zmieniać miejsca na własną rękę. Twój numerek zostanie 
odnotowany w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej. 

12. Jeden z uczniów z sali zostanie poproszony o pójście wraz z nauczycielem 
po odbiór arkuszy egzaminacyjnych. 

13. W czasie trwania egzaminu nie powinieneś opuszczać sali 
egzaminacyjnej. Tylko w uzasadnionych przypadkach przewodniczący 
zespołu nadzorującego może zezwolić na opuszczenie sali 
egzaminacyjnej pod opieką jednego z członków komisji i po 
zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się 
ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy 
medycznej. 

14. W przypadku konieczności wyjścia z sali (np. złe samopoczucie) 
zasygnalizuj taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu 
zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście 
pozostaw zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Czas Twojej 
nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu. 

15. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu 
nadzorującego udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących 
przebiegu egzaminu. Pamiętaj, że pytania, które możesz zadać powinny 
być związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją.                                  
W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 
dotyczących zadań egzaminacyjnych. 
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16. Następnie, o godzinie rozpoczęcia egzaminu, członkowie zespołu 
nadzorującego rozdają arkusze egzaminacyjne oraz naklejki 
przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane 
zdającym przy losowaniu miejsc. 

17. Bądź co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu, gdyż po 
rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają 
wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 

18. Pamiętaj aby dokładnie sprawdzić poprawność wydrukowania arkusza                       
i zawartość wszystkich stron. Braki w arkuszu egzaminacyjnym należy 
bezzwłocznie zgłosić komisji. Nie martw się, w przypadku stwierdzenia 
braków otrzymasz nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. 

19. Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych 
miejscach arkusza egzaminacyjnego uczeń zamieszcza kod ucznia i numer 
PESEL. Na stoliku będzie przygotowana wizytówka z potrzebnymi danymi. 
Nie podpisuj arkusza egzaminacyjnego imieniem i nazwiskiem! 

20. Jeśli ukończyłeś pracę przed wyznaczonym czasem, zgłoś to zespołowi 
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamknij arkusz i odłóż na brzeg 
stolika.  

21. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali możesz wyjść,                               
nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. 

22. Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący zespołu 
nadzorującego przypomni o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na 
karcie odpowiedzi i wyznaczy dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie 
poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy 
zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). 

23. Po zakończeniu egzaminu osoby wchodzące w skład zespołu 
nadzorującego zbierają od uczniów arkusze i sprawdzają kompletność 
materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym na opuszczenie 
sali. W sali zostaje jeden wyznaczony uczeń, który ma być obecny 
podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych. 
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24.Zasady dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Pamiętaj, że: 

a. zaznaczasz odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań 
egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, 

b. masz przedłużony czas pisania każdej części egzaminu                                 
(patrz punkt 1-3) 

c. Twoja praca będzie oceniana z zastosowaniem szczegółowych 
zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, 
języków obcych nowożytnych oraz matematyki, z uwzględnieniem 
Twoich specyficzne trudności w uczeniu się 

 
25.Jeżeli korzystasz z komputera: 

Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym będziesz miał do swojej 
wyłącznej dyspozycji autonomiczny komputer 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 ma 
oprogramowanie umożliwiające pisanie tekstu w języku polskim, a na 
egzaminie z języka obcego nowożytnego będzie zainstalowane 
oprogramowanie obsługujące układ klawiatury dla danego języka. 
Będziesz korzystał z pracy na komputerze w czasie egzaminu z języka 
polskiego i języka obcego. Wykorzystujesz również arkusz egzaminacyjny 
do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych. Dłuższe formy 
wypowiedzi zapisujesz w pliku komputerowym, który po zakończonym 
egzaminie zostanie wydrukowany i dołączony do twojego arkusza 
egzaminacyjnego. Pamiętaj, aby Twoje odpowiedzi były poprzedzone 
numerem pytania zgodnym z arkuszem egzaminacyjnym 

To już wszystko co powinieneś wiedzieć o przebiegu egzaminu.                                  
Pamiętaj o wypoczynku i higienie psychicznej. Powodzenia! 

 


