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Harmonogram egzaminu

Termin 15 kwietnia 2019 r. 16 kwietnia 2019 r. 17 kwietnia 2019 r.

Przedmiot Język polski Matematyka Język obcy

Rozpoczęcie 9:00 9:00 9:00

Czas 

trwania 
120 min 100 min 90 min

Czas 

przedłużenia 
60 min 50 min 45 min



Uczeń zgłasza się na egzamin
Uczeń zgłasza się do szkoły na egzamin pół godziny przed jego 

rozpoczęciem.

• Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, losują numery stolików oraz 

odbierają naklejki z kodami.

• Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument tożsamości.

• Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do  pisania, to 

jest pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, oraz na 

egzamin z matematyki linijkę.

• Nie wolno wnosić na salę i używać żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych.

• Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

• Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

• W uzasadnionych przypadkach, nie później niż po zakończeniu 
czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu spóźnionego 
ucznia podejmuje dyrektor szkoły, ale zdający kończy pracę z arkuszem 
o czasie przewidzianym dla wszystkich w danej sali.

• Uczeń na sali egzaminacyjnej ma do dyspozycji butelkę wody 
mineralnej.



• zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej 

stronie arkusza,

• sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, 

tzn. czy zawierają zeszyt zadań i kartę odpowiedzi,

• sprawdzić, czy arkusz ma wszystkie kolejne strony i czy 

są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań 

znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; braki 

powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego,

• sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce, 

zapisać swój kod, nr PESEL oraz nakleić naklejki w 

wyznaczonych miejscach.

PO OTRZYMANIU ARKUSZA ZDAJĄCY

MA OBOWIĄZEK



PRZEBIEG EGZAMINU

• Po czynnościach organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy 
czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

• W przypadku j. obcych następuje odtworzenie płyty CD.

• Członkowie ZN mogą odpowiadać na pytania zdających 
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza i instrukcją 
dla zdającego.

• W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający 
sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Czas 
nieobecności powinien być odnotowany w protokole 
przebiegu egzaminu w danej sali.

• 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego 
na pracę PZN przypomina zdającym o konieczności 
zaznaczenia odpowiedzi na karcie.



MATERIAŁY EGZAMINACYJNE
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KARTY NIE NALEŻY ODRYWAĆ OD ZESZYTU ZADAŃ



W CZASIE EGZAMINU ZDAJĄCY

1. Rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w

wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z

czarnym tuszem/atramentem.

2. Zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie

odpowiedzi (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi

trudnościami w uczeniu się).

3. Pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu:

• nie opuszcza sali egzaminacyjnej (za wyjątkiem 

szczególnych przypadków),

• nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca,

• w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

• nie wypowiada uwag i komentarzy,

• nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.



ZAKOŃCZENIE PRACY

1. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem 

zgłasza to przez podniesienie ręki i zamyka arkusz. 

2. Członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność 

kodowania i kompletność arkusza i odbiera go.

3. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń 

wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

4. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie 

zadań, uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, 

mają 5 dodatkowych minut na sprawdzenie poprawności 

wykonania tej czynności. Ten czas nie może być 

wykorzystany na rozwiązywanie zadań.



1. Uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych może

przerwać pracę z arkuszem.

2. PZN dołącza do protokołu zbiorczego przebiegu

egzaminu jego arkusz, który nie podlega sprawdzaniu.

3. Uczeń może przystąpić do egzaminu w terminie

dodatkowym.

4. Dyrektor szkoły informuje o tej sytuacji rodziców,

którzy mają prawo zdecydować o sprawdzeniu i ocenie

arkusza.

5. Dyrektor szkoły przekazuje do OKE decyzję rodziców.

Przerwanie pracy z arkuszem



 Następuje w przypadku:

• niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

• wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia

telekomunikacyjnego

• zakłócania przez ucznia przebiegu egzaminu.

 PZE przerywa i unieważnia danemu uczniowi egzamin,

stosowną informację zamieszcza się w protokole przebiegu

egzaminu.

Uczeń może ponownie przystąpić do tego egzaminu

w terminie dodatkowym.

Unieważnienie egzaminu w szkole



UNIEWAŻNIENIE PRAC EGZAMINACYJNYCH

Następuje w przypadku:

• niesamodzielnego rozwiązywania zadań(wnioskuje 

egzaminator)

• zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów 

dotyczących przeprowadzania egzaminu (wnioskuje 

uczeń/rodzic do 2 dni od daty egzaminu)

• okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów 

dotyczących przeprowadzania egzaminu (z urzędu).



Uczestnicy olimpiad przedmiotowych z zakresu jednego 

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, 

którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty 

z tego przedmiotu. 

Na zaświadczeniu uczniowie otrzymują najwyższy wynik 

z egzaminu z tego przedmiotu.

Laureaci i finaliści



WARUNEK ZWOLNIENIA

• Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata (finalisty) 

uczeń przedkłada przewodniczącemu szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły)  niezwłocznie po 

jego otrzymaniu (do 10 kwietnia 2019 r.).

• Jedną potwierdzoną kserokopię dyrektor przekazuje do 

OKE, druga zostaje w dokumentacji szkoły, oryginał 

wraca do ucznia. 



SYTUACJE SZCZEGÓLNE

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych 

 nie przystąpił do egzaminu,

 przerwał dany egzamin

 któremu unieważniono dany egzamin

przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu 

w dodatkowym terminie. 

 3 czerwca 2019 r.  godz. 11.00 j. polski

 4 czerwca 2019 r.  godz. 11.00 matematyka

 5 czerwca 2019 r.  godz. 11.00 język obcy



WYNIKI EGZAMINU

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 czerwca 2019 r.

2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach

egzaminu uczeń otrzymuje za pośrednictwem

szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

(21 czerwca 2019 r.).

3. Na wniosek ucznia lub jego opiekunów

sprawdzona i oceniona praca jest udostępniana

do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez

dyrektora OKE.



WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ

1. Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy
egzaminacyjnej mają uczeń lub jego rodzice,
wyklucza się z wglądów pełnomocników.

2. Miejsce i czas wglądu wskazuje dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej.

3. Wgląd jest możliwy do 6 miesięcy od dnia przekazania
informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

4. Wniosek o wgląd składa się do dyrektora właściwej
komisji okręgowej.



SKŁADANIE WNIOSKU



5. We wniosku 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 numer telefonu komórkowego lub inny

sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze

przekazanie informacji o wyznaczonym terminie

wglądu

• zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu,

którego wgląd dotyczy.

6. Termin wglądu (dzień oraz godzinę) wyznacza się w

ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania

wniosku o wgląd, i informuje o nim wnioskodawcę.



ZASADY WGLĄDU
Zasady wglądu – str. 50-52

f. Wykonywanie kserokopii oraz zdjęć pracy egzaminacyjnej -
pracy egzaminacyjnej nie można kopiować, możliwe jest
wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej (w całości lub w
części).

g. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych - podczas
wglądu jest dozwolone korzystanie z aparatu fotograficznego,
który jest integralną częścią urządzenia
telekomunikacyjnego.

Informacja

o sposobie organizacji egzaminu ósmoklasisty

obowiązująca w roku szkolnym 2018/19 



WERYFIKACJA SUMY PUNKTÓWUczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z

wnioskiem o weryfikację sumy punktów

w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu

.



WERYFIKACJA SUMY PUNKTÓW

Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7

dni od dnia otrzymania wniosku.

Dyrektor OKE informuje pisemnie ucznia lub jego

rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów w

terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli w wyniku weryfikacji suma punktów została

podwyższona, dyrektor OKE ustala nowe wyniki

egzaminu oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie

i wydaje nowe zaświadczenie.



Przydatne linki 

http://www.oke.krakow.pl/

Dodatkowe informacje o egzaminie

 informatory o egzaminie ósmoklasisty 

 przykładowe arkusze egzaminacyjne

 arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty XII 2018

w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu na stronie

http://www.cke.gov.pl/

http://www.cke.gov.pl/Dodatkowe
http://www.cke.gov.pl/Dodatkowe


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


