
ZADANIA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO  
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  

 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora szkoły nr 13/2020  

 
                                                                                                                                            z dnia 02 czerwca 2020r. 

 
CZĘŚĆ II 

 
Po zakończeniu czynności organizacyjnych i rozpoczęciu egzaminu 

  
1.Należy zapisać na tablicy godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. 

2. Czas trwania pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania godziny na 

tablicy i jest zgodny z procedurą. 

3. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny 

rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów 

w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, 

przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie 

poszczególnych zadań. 

4.  Przewodniczący zespołu w uzasadnionej sytuacji może zezwolić zdającemu na opuszczenie 

sali, po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontakt zdającego z innymi osobami, 

z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz 

poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos. 

5.  Zespół nadzorujący powinien do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali 

egzaminacyjnej. Jednakże w celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu 

członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni regularnie obserwować 

zdających, stojąc. Obserwując przebieg egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, 

członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie muszą zakrywać ust i nosa. 

 

Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy uczniów 

 

1. Przewodniczący zespołu przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi 

na karcie odpowiedzi (z wyjątkiem dyslektyków). 

2. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący: 

• informuje zdających o zakończeniu pracy, 

• wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez 

uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z 

wydłużonym czasem), 

• poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez 

uczniów. 

3. Wygląd arkuszy egzaminacyjnych: 

a) arkusze standardowe z języka polskiego i języka obcego.  

 

Uczeń NIE WYRYWA z arkusza karty odpowiedzi. 

 

b) arkusze standardowe z matematyki składają się z zeszytu zadań egzaminacyjnych, 

karty odpowiedzi oraz karty rozwiązań egzaminacyjnych.  



 

Uczeń WYRYWA z arkusza kartę rozwiązań zadań z kartą odpowiedzi ( oprócz 

ucznia z dysleksją- jego cały arkusz jest pakowany). Uwaga, nie odrywamy karty 

odpowiedzi od karty rozwiązań zadań. 

4. Po upływie dodatkowego czasu uczniowie zamykają i odkładają arkusze. 

5. Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają ich kompletność i zezwalają uczniom na 

opuszczenie sali, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu. 

 

UWAGA! Uczeń może zakończyć pracę z arkuszem przed upływem czasu 

przeznaczonego na egzamin. Uczeń, który zakończył pracę z zestawem przed czasem, może 

opuścić salę nie wcześniej niż na 15 min. Przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego 

członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności. 

Członek zespołu nadzorującego po wykonaniu czynności zgodnie z obowiązującymi 

procedurami przekazuje zestaw Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego. Po przyjęciu 

zestawu daje sygnał uczniowi do opuszczenia sali. 

 

 

  
Po egzaminie  

1. Członkowie zespołu nadzorującego zaznaczają na arkuszu i karcie odpowiedzi – 
zgodnie z wykazem uczniów – prawo do dostosowanych kryteriów i nieprzenoszenia 
odpowiedzi z arkusza na kartę odpowiedzi.  

2. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy 

uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali tę 

czynność. 

3. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład 

zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań 

egzaminacyjnych z kartami odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również 

karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność materiałów. Wykonując 

czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta 

i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta 

i nos.  

4. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być 

obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania 

materiałów w bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali. 

 

Pakowanie materiałów egzaminacyjnych  
 

• Arkusze po wszystkich egzaminach porządkujemy według kolejności uczniów               

w wykazie i pakujemy – w obecności przedstawiciela zdających – do bezpiecznych 

kopert (płyty do języków obcych zostają w szkole). 

 
 

Po zakończeniu  

 
Zespół nadzorujący przekazuje dyrektorowi szkoły: 

1. Zaklejone i opisane „bezpieczne koperty” zawierające zeszyty zadań 

egzaminacyjnych wraz z nieoderwaną od zeszytu kartą odpowiedzi – dotyczy j. 



polskiego i j. obcego oraz całe arkusze egzaminacyjny danego zdającego, tj. zeszyt 

zadań egzaminacyjnych wraz z włożoną do środka kartą rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych z nieoderwaną kartą odpowiedzi  - dotyczy matematyki, 

2. Podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów 

protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali 

egzaminacyjnej (załącznik 8) , wykaz uczniów w sali (załącznik 7) oraz plan  sali 

(załącznik 17). 

 

Po egzaminie u dyslektyka 
zaznaczyć dostosowania na pierwszej stronie arkusza i karcie odpowiedzi. W arkuszu 

z matematyki uprawnienia ucznia do dostosowanych kryteriów oceniania należy 

zaznaczyć także na karcie rozwiązań zadań otwartych 

 

 
Sytuacje szczególne 

 

1.Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych 

przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz 

do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.  

Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych 

dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym.  

Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo 

postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje 

decyzję rodziców dyrektorowi OKE. 

2.W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach 

egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje ten fakt w protokole 

przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali i zgłasza PZE konieczność 

wykorzystania arkusza rezerwowego. 

3. Usterka płyty CD: 

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.  

1) W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) 

i/lub odtwarzacza płyt CD przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu                           

z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem egzaminacyjnym, 

poleca uczniom zamknięcie, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby uczniowie 

zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej i/lub 

rezerwowego odtwarzacza płyt CD.  

2) Jeżeli usterka płyty CD lub odtwarzacza płyt CD wystąpiła od momentu włączenia płyty 

do rozpoczęcia nagrania do zadania 1., po wymienieniu płyty CD lub odtwarzacza CD 

przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym 

dla wszystkich zdających, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem: pełne 90 

minut (w przypadku uczniów, którzy rozwiązują zadania w arkuszach dostosowanych – 

zgodnie z informacją o czasie przeprowadzania egzaminu podaną na arkuszu). Po zapisaniu 

czasu na tablicy (planszy) włącza płytę rezerwową – jeżeli usterka dotyczyła płyty CD.  

3)  Jeżeli usterka płyty CD lub odtwarzacza płyt CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do 

zadania 1., przewodniczący zespołu nadzorującego:  



a. zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, czas 

rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD 

 b. wymienia płytę CD na rezerwową lub wymienia odtwarzacz płyt CD 

 c. zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, czas zakończenia 

przerwy związanej z wymianą płyty CD lub odtwarzacza płyt CD oraz nowy czas zakończenia 

pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD 

lub odtwarzacza płyt CD d. przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas 

którego wystąpiła usterka płyty CD lub odtwarzacza płyt CD (por. pkt 5.8.1.), i odtwarza 

nagranie.  

4) W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi arkusza egzaminacyjnego, 

przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób analogiczny j.w. Konieczność 

wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu. 

 

/-/ Bartłomiej Wisz  

Dyrektor szkoły  

 
 
 


