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Program szkolenia

1. Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.
2. Przed egzaminem
3. W trakcie egzaminu
4. Po egzaminie

5. Unieważnienia egzaminu
6. Ustalenie listy zdających w terminie dodatkowym
7. Zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty

1. Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.),
w szczególności nowelizacjami ww. rozporządzenia: (1) z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) oraz
(2) z dnia 17 sierpnia 2021 r. (Dz.U. poz. 1525)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia,
wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz. 645).

1. Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Dyrektor CKE na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca
2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży
będących obywatelami Ukrainy ogłosił aneksy do:

1) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 oraz
2) Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.
W dokumencie określono najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków
i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty dla zdających, będących obywatelami
Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa..

1. Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Komunikaty dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2021 r. o:
- dostosowaniach
- harmonogramie
- przyborach

Wykaz olimpiad
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-wsprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lubprzedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-orazkonkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20212022

1. Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz aktualności
dotyczące organizacji i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym
2021/2022 są dostępne na stronie
internetowej CKE (www.cke.gov.pl) i OKE
w Łomży (www.oke.lomza.pl) oraz w SIOEO

1. Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających

Rodzice lub opiekunowie ucznia – obywatela Ukrainy składają dyrektorowi szkoły, nie
później niż do 11 kwietnia 2022 r., pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny,
z którego uczeń – obywatel Ukrainy przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (załącznik 3d).
Zgodnie z § 2 ust. 3. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących
obywatelami Ukrainy – wyboru można dokonać spośród następujących języków obcych
nowożytnych:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
Przepisy ww. rozporządzenia określają katalog języków obcych, spośród których uczniowie będący
obywatelami Ukrainy dokonują wyboru, ale nie wskazują dodatkowych ograniczeń
w tym zakresie (nie mówią o tym, że musi to być jeden z dwóch języków obowiązkowych, których uczeń
uczy się w szkole).

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających

Zgłoszenie do OKE za pośrednictwem
SIOEO nie później niż do 15.04.2022 r.
(instrukcja w SIOEO)
Uczniowie przyjęci do ostatniej klasy szkoły
podstawowej po 15.04.2022 r. mogą być
zgłoszeni najpóźniej 22.04.2022 r.
Możliwość zgłoszenia po 22.04.2022 r.
wymaga pozyskania zgody dyrektora CKE,
za pośrednictwem OKE

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających

Arkusze egzaminacyjne dla zdających (obywateli Ukrainy) zgłoszonych przez szkołę nie
później niż do 11 kwietnia 2022 r., zostaną dostarczone przez kuriera zgodnie
z harmonogramem
W przypadku uczniów zgłoszonych na egzamin pomiędzy 11 a 22 kwietnia br. – możliwe
będzie przekazanie arkuszy egzaminacyjnych do szkół wyłącznie drogą elektroniczną,
w dniu egzaminu z danego przedmiotu (do samodzielnego wydruku materiałów przez
szkołę).

Uczniowi – obywatelowi Ukrainy przysługuje możliwość dostosowania warunków oraz
formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (aneks do Komunikatu o dostosowaniach).

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających

Informację o przyznanych dostosowaniach (formach i warunkach) należy przekazać do OKE wraz ze
zgłoszeniem ucznia do egzaminu (zamieścić w SIOEO) – do 15 kwietnia 2022 r.
Jeżeli konieczność dostosowania warunków wystąpi po 15 kwietnia – informację należy niezwłocznie
zarejestrować w SIOEO

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających
Możliwe sposoby dostosowania

1. Arkusze dostosowane do potrzeb zdających:
arkusz z języka polskiego – arkusz treściowo tożsamy z arkuszem dla ucznia (cudzoziemiec), któremu
ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, z kolejnymi
dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia tłumaczone na język ukraiński (ale: teksty i zadania
w języku polskim, zapisywanie rozwiązań do zadań – w języku polskim)
arkusz z matematyki – arkusz treściowo tożsamy z arkuszem dla ucznia, (cudzoziemiec), któremu
ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, ale pełna treść
arkusza, tj. instrukcje, polecenia do zadań, treść zadań – tłumaczone na język ukraiński; zapisywanie
rozwiązań zadań możliwe w języku ukraińskim

arkusz z języka obcego nowożytnego – arkusz treściowo tożsamy z arkuszem w formie standardowej
(„100”), z dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia tłumaczone na język ukraiński, zadania
w języku obcym lub języku ukraińskim, zapisywanie rozwiązań do zadań – w języku obcym lub języku
ukraińskim (zgodnie z poleceniem).

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających
2. Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali (dotyczy egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego), jeżeli – ze względu na przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu
do 210 minut – jest to konieczne do przeprowadzenia egzaminu dla wszystkich zdających
w niezakłócony sposób.

3. Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub
elektronicznej (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) na egzaminie
z języka polskiego. Słownik zapewnia szkoła lub uczeń.
4. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka
polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w porozumieniu
z dyrektorem OKE (wprowadzić do SIOEO).
5. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa, pedagoga (może być członkiem
zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze
zdającym lub zapewnienia wsparcia psychologicznego.

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających

6. Zapewnienie obecności tłumacza (język polski – język ukraiński), który przekaże
zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu przekazywanych przed
rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
7. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia
do pracy odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty
liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego (możliwe w przypadku gdy uczeń rozumie język polski, jednak ma
problemy z płynnym czytaniem tekstu pisanego).
8. Skorzystanie z dostosowań przewidzianych w Komunikacie dla poszczególnych grup
zdających. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły
z dyrektorem OKE do 22 kwietnia 2022 r.

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających

Wszystkie czynności związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty
wykonywane są za pośrednictwem SIOEO – za poprawność wszystkich danych odpowiada
dyrektor szkoły.

Informacja o sposobie …
str. 8-9

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających

Wniosek o egzamin w domu
W szczególnych przypadkach
wynikających ze stanu zdrowia
lub niepełnosprawności ucznia,
za zgodą dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty
może być przeprowadzony
w innym miejscu niż szkoła.

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających

Przyjęcie od rodziców uczniów – odpowiednio laureatów/finalistów
konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego
do 10 V 2022 r.
nowożytnego i przekazanie jej do OKE za pośrednictwem SIOEO do
13 maja 2022 r.

do 23 V 2022 r.

Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie
tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady (przedmiot objęty
egzaminem ósmoklasisty).
PZE informuje OKE za pośrednictwem SIOEO – nie później niż
w dniu egzaminu z danego przedmiotu (dokonuje edycji deklaracji
zdającego – informacja pojawi się na wykazie zdających).

2. Przed egzaminem
Zgłaszanie zdających

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty,
są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (w przypadku języka obcego –
jeśli uczeń uczy się tego języka w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

Finalista konkursu przedmiotowego nie może być zwolniony z egzaminu !

2. Przed egzaminem
Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących
Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego (PZE)
powołanie członków zespołu egzaminacyjnego (oraz zastępcy PZE – nieobowiązkowo)
– nie później niż do 24 marca 2022 r.

do 25 IV 2022 r.

Powołanie zespołów nadzorujących (ZN)
i wyznaczenie przewodniczących tych zespołów

Przeszkolenie nauczycieli z danej szkoły wchodzących w skład ZN
do 23 V 2022 r. w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty
(udział w szkoleniu potwierdzony podpisem)

2. Przed egzaminem
Powołanie zespołów nadzorujących

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY (ZN) przebieg egzaminu
W skład ZN w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli,
z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony:
w szkole, w której jest
przeprowadzany egzamin
w innej szkole lub w placówce
(ma innego pracodawcę)

PRZEWODNICZĄCY ZN

CZŁONEK/CZŁONKOWIE ZN

2. Przed egzaminem
Powołanie zespołów nadzorujących

Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest:

nie więcej niż
w skład ZN wchodzi co najmniej 2 nauczycieli
30 zdających

więcej niż
liczbę członków ZN zwiększa się o jednego nauczyciela na
30 zdających każdych kolejnych 25 zdających

2. Przed egzaminem
Powołanie zespołów nadzorujących
W przypadku braku możliwości powołania w skład ZN nauczyciela zatrudnionego
w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, albo nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole lub placówce w skład ZN mogą wchodzić:
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające
kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska
nauczyciela,
niezatrudnione
w szkole lub placówce
przedstawiciele organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia
nauczycieli
i
poradni
psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
nieposiadający kwalifikacji do zajmowania
stanowiska nauczyciela

PZE:
• przeprowadza
szkolenie tych osób
najpóźniej w dniu
przeprowadzania
egzaminu
z danego przedmiotu

• wyznacza
przewodniczącego ZN

2. Przed egzaminem
Powołanie zespołów nadzorujących

W skład ZN zamiast jednego z nauczycieli może wchodzić:
nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności,
niedostosowania
społecznego
lub
zagrożenia
niedostosowaniem społecznym (zgodnie z komunikatem o dostosowaniach)
W przypadku zdającego, który na egzaminie ósmoklasisty korzysta z dostosowania
polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego:
nauczyciel języka mniejszości narodowej na egzaminie z matematyki
przeprowadzanym w języku danej mniejszości narodowej – jako nauczyciel
wspomagający
nauczyciel języka obcego nowożytnego – jako nauczyciel wspomagający
na egzaminie z danego języka

2. Przed egzaminem
Powołanie zespołów nadzorujących

W skład ZN nie może wchodzić:
 w przypadku języka polskiego – nauczyciel języka polskiego
 w przypadku matematyki – nauczyciel matematyki
 w przypadku języka obcego nowożytnego – nauczyciel języka, z zakresu
którego przeprowadzany jest egzamin w danej sali.

2. Przed egzaminem
Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących

Jeżeli przewodniczący ZN lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych
ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie – PZE – nawet w dniu egzaminu
– powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego ZN lub innego członka tego
zespołu.

KONIECZNA LISTA REZERWOWA !
Jeżeli z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn PZE i jego zastępca nie mogą
pełnić swoich funkcji, osoba pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora szkoły
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE i wskazuje siebie do pełnienia
obowiązków PZE oraz niezwłocznie przesyła do dyrektora OKE podpisane Oświadczenie
o przejęciu obowiązków PZE (załącznik 5c).

2. Przed egzaminem
Przygotowanie sal egzaminacyjnych

Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy.
Konieczność przygotowania:
• stolika dla każdego zdającego, z zastrzeżeniem, że stoliki są ustawione w jednym
kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy
• miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów
• sprzętu na egzamin z języka obcego nowożytnego – odtwarzacza płyt CD
i nagłośnienia (wysoka jakość dźwięku!).
Wcześniej należy:
• upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek
nagrań w trybie losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej
ścieżki bądź konsekwencji ścieżek
• w dniu poprzedzającym egzamin przeprowadzić próbę odsłuchu z udziałem
zdających.

3. W trakcie egzaminu
Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi

Materiały egzaminacyjne zostaną dostarczone do szkół pocztą kurierską
w godzinach od 5:00 do 7:30 w dniach:

24 maja 2022 r.

Język polski

25 maja 2022 r.

matematyka

26 maja 2022 r.

język obcy
nowożytny

3. W trakcie egzaminu
Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi

PZE lub upoważniony przez niego członek ZE odbiera przesyłkę z materiałami
egzaminacyjnymi, sprawdzając, czy:
- nie została naruszona
- zawiera wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.
Ww. czynności mogą być wykonane w obecności drugiego członka ZE.
PZE lub upoważniony przez niego członek ZE przechowuje i zabezpiecza
wszystkie otrzymane materiały egzaminacyjne.

W przypadku naruszenia przesyłki, bądź niezgodności ze specyfikacją – kontakt z OKE!

3. W trakcie egzaminu
Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi
Rezerwa dla szkoły:
Jeśli szkoła zamawia arkusze (każdego rodzaju z osobna, nie łącznie)
- od 1 do 50 sztuk – otrzyma 1 arkusz rezerwowy
- od 51 i więcej – otrzyma 2 arkusze rezerwowe
(dotyczy arkuszy 100, 200, 400, 500, 700, 800, C00).
Procedura ta dotyczy również płyt CD (dotyczy płyt 100, 200, 400, 500, 600, 800).

Nie ma rezerw na sprzężenia oraz pakiety specjalne.

PAKIET SPECJALNY
z arkuszem/arkuszami
dla zdającego z dostosowaniami
KOD SZKOŁY

NUMER
NADANY ZDAJĄCEMU

3. W trakcie egzaminu
Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi

Szkoła nie otrzyma dodatkowego arkusza z języka polskiego dla nauczyciela, który
odczytuje teksty dłuższe niż 250 wyrazów – należy skorzystać z REZERWY!
Teksty odczytuje po kolei, przed przystąpieniem ucznia do pracy, jeden raz głośno
nauczyciel – członek ZN – nie jest to nauczyciel wspomagający.

Jeżeli uczeń korzysta z pomocy z nauczyciela wspomagającego na egzaminie
z języka obcego nowożytnego – w pakiecie dedykowanym dla tego ucznia będą
znajdowały się dwa arkusze i płyta CD z wydłużonymi przerwami.

3. W trakcie egzaminu ósmoklasisty
Przekazanie materiałów egzaminacyjnych PZN
PZE lub upoważniony przez niego członek ZE ok. 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu
ósmoklasisty sprawdza, czy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, jeśli są
nienaruszone – otwiera je w obecności PZN oraz co najmniej jednego przedstawiciela
uczniów (w przypadku naruszenia – PZE lub osoba upoważniona zawiesza egzamin i informuje OKE).
PZE przekazuje każdemu PZN:

•
•
•
•
•
•

arkusze egzaminacyjne – w odpowiedniej formie i liczbie
płyty CD – odpowiednie do rodzaju arkuszy
formularz protokołu przebiegu egzaminu w sali
wykaz uczniów w danej sali (jeśli nie był przekazany wcześniej)
zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych.
naklejki kodujące (jeśli nie był przekazane wcześniej)
Nie będzie naklejek dla uczniów obywateli Ukrainy!

3. W trakcie egzaminu
PZN przypomina zdającym, członkom
ZN oraz obserwatorom o zakazie
wnoszenia i korzystania z urządzeń
telekomunikacyjnych w sali.

PZN przypomina zdającym, że do sali
egzaminacyjnej
można
wnieść
wyłącznie przedmioty wymienione
w Komunikacie o przyborach
Nie wolno korzystać
z długopisów zmazywalnych/ścieralnych

3. W trakcie egzaminu

O godzinie wyznaczonej przez PZE zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo.

PZN lub wyznaczony przez niego członek ZN losuje w obecności zdających numery
stolików, przy których będą pracować. Wylosowany numer zapisuje na wykazie zdających.

Możliwe odstąpienie od losowania numerów stolików – w przypadku uczniów
korzystających z dostosowania oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

3. W trakcie egzaminu

3. W trakcie egzaminu
PZN:

Przypomina zdającym (po zajęciu przez nich miejsc w sali) o zasadach zachowania się
podczas egzaminu ósmoklasisty (m.in. o dodatkowych 5 minutach na sprawdzenie
poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi,
o zasadach oddawania arkuszy po zakończeniu pracy).
Nie wcześniej niż o godzinie wyznaczonej w komunikacie o harmonogramie przez
dyrektora CKE rozdaje zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez
OKE (mogą być wydane podczas wchodzenia do sali egzaminacyjnej).
Przypomina zdającym o obowiązku zapoznania się z instrukcją na 1. oraz 2. stronie
arkusza, a także o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza (zeszyt + karta
odpowiedzi).

3. W trakcie egzaminu ósmoklasisty

Kodowanie pierwszej strony arkusza
24 maja 2022

Informacja
(O-100)
w
miejscu
przeznaczonym na arkuszu na naklejkę
musi zgadzać się z informacją na
naklejce, którą uczeń otrzymał od ZN

2205

3. W trakcie egzaminu

OPOP-100-2205

Kodowanie karty odpowiedzi

Członkowie ZN sprawdzają poprawność zakodowania arkuszy.

3. W trakcie egzaminu ósmoklasisty

W przypadku uczniów:
korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do
niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, 500, -600, -700, -800, -900, Q00
z niepełnosprawnościami sprzężonymi

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
niepełnosprawnych ruchowo

z czasową niepełnosprawnością rąk
obywateli Ukrainy
czynności związane ze sprawdzeniem, czy otrzymali oni właściwy arkusz oraz czynności
związane z kodowaniem – wykonują członkowie ZN.

3. W trakcie egzaminu

Postępowanie PZN w przypadku, gdy zdający otrzymał:

właściwy arkusz
(właściwy kod na arkuszu
(OPO-100)

naklejkę z błędnym kodem (pozostałe
dane na naklejce są właściwe)
OPO-400
Należy przekreślić błędny kod na naklejce
OPO-400 i wpisać właściwy – zaistniałą
sytuację opisać w protokole

niewłaściwy arkusz
(kod OPO-100
zamiast OPO-200)

należy wydać zdającemu arkusz
we właściwej formie
– zaistniałą sytuację opisać
w protokole

3. W trakcie egzaminu
Po zakończeniu czynności organizacyjnych (m. in. sprawdzeniu poprawności zakodowania
arkusza) – zapisanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem.
Czas trwania egzaminu
EGZAMIN

zdający bez dostosowań

zdający korzystający
z dostosowań

język polski

120 minut

do 180 minut

matematyka

100 minut

do 150 minut

język obcy nowożytny

90 minut

do 135 minut

Czas trwania egzaminu dla uczniów obywateli Ukrainy

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia)

3. W trakcie egzaminu

Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym,
w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania
egzaminu.

Podczas egzaminu w sali mogą przebywać tylko osoby upoważnione.
W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu
nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób
niezakłócający pracy zdających.

3. W trakcie egzaminu

Na 10 minut przed upływem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem PZN informuje
zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy.
Przypomina o konieczności przeniesienia odpowiedzi z arkusza na kartę. Obowiązek
ten nie dotyczy uczniów:
korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do
niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, 500, -600, -700, -800, -900, Q00
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
niepełnosprawnych ruchowo

z czasową niepełnosprawnością rąk.

3. W trakcie egzaminu ósmoklasisty
Zakończenie pracy

Zakończenie pracy przed upływem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
Zdający zgłasza fakt zakończenia pracy przez podniesienie ręki. Wyznaczony przez PZN
członek ZN odbiera pracę i sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie, jeśli nie –
poleca, aby je przeniósł.

Zakończenie pracy po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
PZN informuje zdających o zakończeniu pracy i wyznacza dodatkowy czas
(5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
(dotyczy uczniów, którzy mają taki obowiązek). Członkowie ZN kontrolują ww. czynności.
Zdający zamykają i odkładają arkusz na brzeg stolika. Członkowie ZN, w obecności
zdających upewniają się, czy arkusz jest kompletny i zakodowany.

4. Po egzaminie
Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do PZE

Wszystkie czynności związane z porządkowaniem materiałów egzaminacyjnych
i pakowaniem arkuszy egzaminacyjnych (zeszytów zadań z nieoderwaną od zeszytu
kartą odpowiedzi) do kopert zwrotnych odbywają się w sali, w której przeprowadzono
egzamin z danego przedmiotu w obecności wszystkich członków zespołu
nadzorującego, przedstawiciela zdających oraz obserwatora.

4. Po egzaminie
Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do PZE
Uzupełnianie wykazu zdających

√
T
T
Odnotowanie oddania każdego arkusza
Wpisanie odpowiednich informacji

O błędach zauważonych w wykazie
należy poinformować OKE pisemnie!

4. Po egzaminie
Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do PZE
Zaznaczanie uprawnień ucznia

Członkowie ZN zaznaczają uprawnienia zdających – zgodnie z informacją zawartą
w Wykazie zdających ! – na arkuszu i karcie odpowiedzi
INFORMACJA WAŻNA DLA
EGZAMINATORA!

4. Po egzaminie
Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do PZE
Zaznaczanie uprawnień ucznia

Zeszyt zadań

2205

Karta odpowiedzi

2205

4. Po egzaminie
Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do PZE
Porządkowanie i pakowanie arkuszy egzaminacyjnych
Arkusze standardowe: OPO-100, OMA-100, OJ**-100

Członkowie ZN:
a.

zaznaczają uprawnienia uczniów, zamalowując odpowiednie pole na zeszycie zadań
i karcie odpowiedzi

b.

układają całe arkusze egzaminacyjne, tj. zeszyt zadań
z nieoderwaną od zeszytu kartą odpowiedzi, wg numerów stolików

c.

pakują arkusze do koperty zwrotnej, po ich uprzednim przeliczeniu

d.

opisują i zaklejają kopertę.

egzaminacyjnych

4. Po egzaminie
Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do PZE
Porządkowanie i pakowanie arkuszy egzaminacyjnych
 arkusze w formie dostosowanej (-200, -400, -500, -600, -700, -800, -900, -Q00) –
wszystkie przedmioty
 arkusze C – tylko w przypadku języka polskiego i matematyki
 arkusze uczniów obywateli Ukrainy

Członkowie ZN:
a.

przeliczają, porządkują i układają całe arkusze egzaminacyjne, tj. zeszyt zadań
egzaminacyjnych wraz z nieoderwaną od zeszytu kartą odpowiedzi,
wg numerów stolików, przy których pracowali zdający

b.

pakują całe arkusze do kopert zwrotnych, po ich uprzednim przeliczeniu

c.

opisują i zaklejają kopertę.

Oddzielna koperta zwrotna dla każdego rodzaju arkusza.

4. Po egzaminie
Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do PZE

Opis koperty zwrotnej

4. Po egzaminie
Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do PZE

Opis koperty zwrotnej
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Numer sali

1

JĘZYK POLSKI
Symbol
arkusza

Egzamin

Typ arkusza

Kod sesji

Liczba arkuszy

O P O P

1 0 0

2 2 0 5

25

Miejsce na naklejkę z kodem szkoły
lub wpisanie identyfikatora szkoły

Liczba
kopert

PZE numeruje koperty po otrzymaniu od PZN wszystkich kopert z pracami zdających
z egzaminu z danego przedmiotu z wszystkich sal egzaminacyjnych.

4. Po egzaminie
Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do PZE
Numerowanie kopert zwrotnych

Przykład 1. Arkusze standardowe
język polski

OPOP-100
1OPOP-100
z3
2OPOP-100
z3

3z3
W ten sam sposób PZE nadaje numery kopertom z pracami z matematyki.

Przykład 2. Arkusze standardowe
język obcy nowożytny

język angielski

OJAP-100
1 OJAP-100
z2

2z2

język niemiecki

OJNP-100

1z1

4. Po egzaminie
Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do PZE
Numerowanie kopert zwrotnych

Przykład 3. Arkusze w formie dostosowanej – każdy rodzaj dostosowania – oddzielna
koperta i oddzielna numeracja

OPOP-800

OPOP-800

1z2

OPOP-200

2z2

1z1

O**U-100

1z1

Dodatkowy opis –
praca ucznia obywatela Ukrainy

4. Po egzaminie
Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania do PZE
Przykład 4.
Praca ucznia korzystającego z pomocy
nauczyciela wspomagającego
Akusz
ucznia
zakodowany

OPOP-200
1z1

Praca ucznia korzystającego komputera

Akusz
n-la

Akusz
ucznia

zakodowany

zakodowany

OPOP-100
1z1

Wydruki
z komp.
zakodowane

Dodatkowy opis na kopercie:

Dodatkowy opis na kopercie:

„praca wykonana z nauczycielem

„praca pisana na komputerze”

wspomagającym oraz nagrania”
+ informacja o liczbie nośników

4. Po egzaminie
Materiały przekazywane do OKE po egzaminie
Przekazanie materiałów egzaminacyjnych (prac zdających i dokumentacji
egzaminacyjnej) po przeprowadzonych egzaminach nastąpi w punktach odbioru prac
zgodnie z ustalonym harmonogramem (szczegóły w SIOEO).

Materiały przekazywane do OKE po egzaminie z danego przedmiotu:
1. Zapakowane w zwrotne koperty prace egzaminacyjne

2. Pozostałe dokumenty – zapakowane do papierowej koperty, opisanej
kodem szkoły, nazwą przedmiotu oraz napisem:
Dokumentacja egzaminacyjna

4. Po egzaminie
Materiały przekazywane do OKE po egzaminie
•

Protokół zbiorczy – najpierw wysłany elektronicznie do OKE, a następnie wydrukowany
i podpisany przez PZE

•

uzupełnione i podpisane wykazy zdających egzamin z każdej sali

•

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

•

decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
wraz z arkuszami egzaminacyjnymi zdających

•

kopia wykazu zawartości
egzaminacyjnych

•

niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD

•

arkusze wykorzystane przez nauczyciela (członka ZN), który tylko odczytuje teksty
liczące 250 słów lub więcej

•

niewykorzystane koperty zwrotne.

przesyłki

dostarczonych

do

szkoły

materiałów

4. Po egzaminie
Materiały przekazywane do OKE po egzaminie

Materiały przekazuje Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego
lub upoważniona przez niego osoba
Uwaga!
Osoba upoważniona powinna legitymować się dowodem tożsamości i pisemnym
upoważnieniem.

5. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty

PZE unieważnia egzamin w przypadku:
1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

2. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie o przyborach
3. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu,
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

5. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty
Dyrektor OKE albo dyrektor CKE unieważnia egzamin w przypadku:

1. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub występowania
w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na
udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego
ucznia
2. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych
z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, jeżeli to
naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu
3. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik
egzaminu (unieważnienie następuje z urzędu)
4. niemożności ustalenia wyników z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy
egzaminacyjnej.

6. Ustalenie listy zdających w terminie dodatkowym

Podstawą ustalenia listy zdających egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym jest
wykaz uczniów, którzy:

nie przystąpili do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów
w terminie głównym z przyczyn zdrowotnych lub losowych ALBO
przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin
z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.
Wykaz ww. uczniów jest zawarty w protokołach zbiorczych przebiegu egzaminu z danego
przedmiotu przekazywanych w SIOEO.
OKE uzupełnia ten wykaz o uczniów, którym dyrektor OKE lub CKE unieważnił egzamin
z przedmiotu/przedmiotów (dyrektor szkoły ma możliwość weryfikacji wykazu w SIOEO).

6. Ustalenie listy zdających w terminie dodatkowym
harmonogram egzaminu

Egzamin zostanie przeprowadzony w dniach: 13, 14, 15 czerwca 2022 r.
Materiały egzaminacyjne zostaną dostarczone do szkół pocztą kurierską
w godzinach od 9:00 do 14:00 w dniu

10 czerwca 2022 r.
(piątek)

w zakresie całego
egzaminu

7. Zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
w terminie dodatkowym, dyrektor OKE może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia
do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Dyrektor szkoły składa w tej sprawie odpowiedni wniosek (za pośrednictwem SIOEO)
w porozumieniu z rodzicami ucznia.
Wydrukowany i podpisany wniosek przekazuje wraz z dokumentacją do OKE do
21 czerwca 2022 r.

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty

do 21 czerwca 2022 r.

dyrektor szkoły przekazuje do OKE informację
o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie
kończą szkoły podstawowej

Uczeń, który nie ukończy szkoły, otrzymuje, zamiast zaświadczenia, informację
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
W przypadku uczniów zwolnionych przez dyrektora OKE, zamiast wyniku wpisuje się
„zwolniony/zwolniona” lub był zwolniony z egzaminu ósmoklasisty.
W przypadku uczniów, których końcowa klasyfikacja zależy od wyników egzaminów
klasyfikacyjnych, przekazanie uczniowi zaświadczenia lub informacji o szczegółowych
wynikach następuje po rozstrzygnięciu o klasyfikacji końcowej.

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty

1 lipca 2022 r.

Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu

do 7 lipca 2022 r.

Przekazanie zaświadczeń/informacji
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Wykaz punktów odbioru zaświadczeń będzie
zamieszczony w SIOEO

8 lipca 2022 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty przez uczniów – obywateli Ukrainy
NIE BĘDĄ wliczane do średnich wyników szkół, powiatów itd. (zbiorczych).

Dziękuję za uwagę

