
ROZPOCZĘCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU  

W SALI EGZAMINACYJNEJ 

 

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu nadzorującego 

oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 

bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą 

wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. a. w przypadku egzaminu 

ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem 

(niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) b. dodatkowo w 

przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania 

materiałów od innych zdających. 

3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również 

być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na 

podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

3a. Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć zdającym kluczowe zasady związane z 

zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj.  

a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz 

każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, 

aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną  

b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi   

c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny 

podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia) 

d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie. 

4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i 

okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może 

być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. 

5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą 

do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 

nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. 

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w 

przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania 

egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na 

przystąpienie do egzaminu). 

7. W przypadkach, o których mowa w pkt 6., miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący 

zespołu nadzorującego. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały 

losowaniu. 



8. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, a 

członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali 

egzaminacyjnej. 

9. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego przenosi je do sali egzaminacyjnej. 

10. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni 

opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 

nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem 

osób udzielających pomocy medycznej. 

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

ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający 

pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 

odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali (załącznik 8.). Wychodząc z sali 

egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos. 

12. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 

wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych w 

Wytycznych. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

13. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego 

przez lekarza 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. 

14. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


