
O PRZEBIEGU EGZAMINU 
ÓSMOKLASISTY

Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego 
w Warszawie



PRZED EGZAMINEM

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w 
jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.  

▪ TERMIN GŁÓWNY: 15-17.04.2019

▪ TERMIN DODATKOWY: 3-5.06.2019

UWAGA! Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.  



PRZED EGZAMINEM – komunikat o przyborach

▪ 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 mieć linijkę. 

▪ Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać, zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje 
się rysunków ołówkiem.  

.



W TRAKCIE EGZAMINU – zasady 

▪ 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. 

▪ W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. 

▪ W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie 
ręki. 

▪ Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 
wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. 

▪ Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze 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. 



W TRAKCIE EGZAMINU – zasady 

▪ W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, 
nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy. 

▪ Na egzaminie obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 
telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń. Zdający mogą wnieść do sali 
egzaminacyjnej tylko przybory określone w komunikacie dyrektora CKE. 

▪ Na egzaminie uczeń może mieć małą butelkę wody.

▪ W czasie egzaminu uczniowie nie korzystają z kalkulatorów i słowników (nie dotyczy cudzoziemców, 
którym przyznano stosowne dostosowania).

▪ .



W TRAKCIE EGZAMINU – zasady 

▪ Zdający samodzielnie rozwiązują zadania w czasie egzaminu.

▪ Nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

▪ Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym 
nauczyciel przypomni zdającym o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

▪ Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie 
poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.  

▪ .



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PRZEZ 
PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

▪ Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia.    

▪ Wniesienie lub korzystanie 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. 



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PRZEZ DYREKTORA 
OKE LUB DYREKTORA CKE

▪ Stwierdzenie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora 
niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania 
w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na 
udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego 
ucznia. 

▪ Zgłoszenie przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń 
związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu.

▪ Zaistnienie okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 
wynik egzaminu.



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PRZEZ DYREKTORA 
OKE LUB DYREKTORA CKE

▪ Zaistnienie okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 
wynik egzaminu;

▪ Niemożność ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z 
powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej; 

▪ W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 
egzaminatora:  niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia; 
występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań 
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie 
z rozwiązań innego ucznia.



WYNIKI EGZAMINU

▪ Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na 
skali centylowej.

▪ Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów 
przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace 
egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi –
w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych 
narzędzi elektronicznych. 

▪ Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na nie 
skarga do sądu administracyjnego. 



WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH

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 OKE zaświadczeń o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty.



WAŻNE INFORMACJE

https://cke.gov.pl/ (CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA)

http://www.oke.waw.pl/ (OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA)

https://cke.gov.pl/
http://www.oke.waw.pl/

