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Konferencja dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych
i zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych 

kwiecień 2021

2021



 Sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
w 2021 roku opisany w Aktualizacji Informacji o sposobie
i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku
szkolnym 2020/2021 z dnia 29 grudnia 2020 roku może zostać
zmodyfikowany (zgodnie z Wytycznymi… CKE, MEiN, GIS ), jeżeli
będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa
sanitarnego w związku z COVID-19.
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z ORGANIZACJĄ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

2021



DO 25 LUTEGO

Zadanie
• Przyjęcie informacji o zmianie języka obcego nowożytnego

: 
• Dyrektor szkoły przyjmuje od rodziców ucznia lub od słuchacza pisemną informację o zmianie języka 

obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy.

• Dyrektor szkoły przekazuje powyższą informację do dyrektora OKE (za pośrednictwem SIOEO)
do 1 MARCA.
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DO 26 LUTEGO

Zadanie

• Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców/słuchaczy o warunkach przebiegu 
egzaminu ósmoklasisty

: 

• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel/upoważnieni przez 
niego nauczyciele są zobowiązani do poinformowania zdających o:

• harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

• zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek
zaznaczenia odpowiedzi na karcie),

• zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej przyborów innych niż wymienione w komunikacie dyrektora
CKE oraz urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,

• konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu. 
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DO 25 MARCA

Zadanie
• Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego

: • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może
powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
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DO 26 KWIETNIA

Zadanie

• Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie przewodniczących tych 
zespołów 1/3

: 

• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły
nadzorujące przebieg egzaminu w poszczególnych salach oraz wyznacza przewodniczących tych
zespołów.

• W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel
jest zatrudniony:

• w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, nauczyciel ten pełni funkcję
przewodniczącego zespołu,

• w innej szkole lub w placówce.
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DO 26 KWIETNIA

Zadanie

• Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie przewodniczących tych 
zespołów 2/3

: 

• W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego
w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, albo nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego 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 psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji
wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
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DO 26 KWIETNIA

Zadanie

• Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie przewodniczących tych 
zespołów 3/3

: 
• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przy powołaniu składu zespołów nadzorujących uwzględnia

terminy szczepień nauczycieli i możliwą absencję nauczycieli po szczepieniu.

• Dyrektor szkoły może ustalić z dyrektorem placówki, w której byli szczepieni nauczyciele, przesunięcie
terminu sczepienia dla członków zespołów nadzorujących.
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DO 11 MAJA

Zadanie

• Przyjęcie wniosku od rodziców laureata/finalisty lub w wniosku od laureata/ 
finalisty o zmianie języka obcego

: 

• Dyrektor szkoły przyjmuje wniosek o zmianie języka obcego nowożytnego (jeżeli uczeń lub słuchacz uczy
się tego języka w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych) od rodziców uczniów lub od słuchaczy,
którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad,
lub od laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego
języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany.

• Dyrektor szkoły informuje OKE o zmianie języka obcego (załącznik 3c) do 13 MAJA.
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DO 24 MAJA

Zadanie
• Przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego

: 
• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca przeprowadza szkolenie w zakresie

organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład
zespołów nadzorujących.
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W DNIU POPRZEDZAJĄCYM EGZAMIN Z DANEGO 
PRZEDMIOTU

Zadanie

• Sprawdzenie, czy zostały przygotowane kartki z numerami stolików oraz losy 
z numerami stolików w salach egzaminacyjnych

: 

• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza, czy
zostały przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz losy z numerami stolików
(do wylosowania przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego
w obecności zdającego). Jeżeli w sali przygotowane są stanowiska dla uczniów korzystających
z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu, można je wyłączyć z losowania.

• Może zostać przygotowany stolik zapasowy, blisko wejścia do sali, z przeznaczeniem dla ucznia
spóźnionego.
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W DNIU POPRZEDZAJĄCYM EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO 
(26 MAJA)

Zadanie

• Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia 
egzaminu z języka obcego w każdej sali oraz rozmieszczenia tych urządzeń

: 

• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z przewodniczącymi zespołów nadzorujących przebieg tego
egzaminu w poszczególnych salach sprawdzają stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia tego
egzaminu w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD, głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość
dźwięku. Między innymi:

• upewniają się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań w trybie losowym
(random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź sekwencji ścieżek,

• przeprowadzają próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu w każdej sali egzaminacyjnej.

• Zaleca się, aby tę próbę przeprowadzić z udziałem zdających, a jeśli nie jest to możliwe z udziałem pracowników
szkoły.
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W DNIU EGZAMINU
godz. 5.00-7.30

Zadanie
• Odebranie przesyłki od kuriera

: 

• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu odbiera od kuriera przesyłkę
zawierającą materiały egzaminacyjne oraz:

• sprawdza, czy nie została ona naruszona,

• sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją umieszczoną wewnątrz paczki,

• zabezpiecza przesyłkę w metalowej szafie/sejfie.

• W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych
niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego
członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora OKE i dystrybutora materiałów egzaminacyjnych.
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W DNIU EGZAMINU
około godz. 8.00

Zadanie
• Sprawdzenie kompletności składów zespołów nadzorujących

: 

• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel sprawdza, czy zespoły 
nadzorujące są kompletne.

• W szczególnych przypadkach losowych przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyznacza 
w zastępstwie innego nauczyciela lub osobę, o której mowa w pkt.3.5.9 Informacji o sposobie…
i przeprowadza szkolenie.
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W DNIU EGZAMINU
około godz. 8.30

Zadanie

• Przekazanie przewodniczącym zespołów nadzorujących materiałów na sale,
w których odbywa się egzamin

: 

• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu:

• sprawdza, czy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone,

• otwiera paczki z materiałami egzaminacyjnymi w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących
oraz przedstawiciela uczniów z każdej sali, w której odbywa się egzamin,

• przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących materiały egzaminacyjne na sale (m.in. arkusze,
naklejki, wykazy uczniów, formularze protokołów, płyty CD, zwrotne koperty).
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OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
W SALACH, W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ EGZAMIN
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W DNIU EGZAMINU PRZED SALĄ EGZAMINACYJNĄ
przed godz. 9.00

Zadanie
• Przekazanie informacji zdającym

: 

• Zespół nadzorujący przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej:

• powtarza informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych,

• upewnia się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym długopis lub pióro
z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki – również linijkę,

• przypomina zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika.
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W DNIU EGZAMINU PRZED SALĄ EGZAMINACYJNĄ
przed godz. 9.00

Zadanie
• Wpuszczenie zdających do sali – zgodnie z wytycznymi 

: 

• Zespół nadzorujący wpuszcza pojedynczo uczniów do sali.

• Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w obecności uczniów
numery stolików, przy których będą pracować zdający.

• Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku
uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy egzaminu oraz w innych uzasadnionych
przypadkach (np. spóźnienia ucznia).

• Członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali
egzaminacyjnej.
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W DNIU EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ
przed godz. 9.00

Zadanie
• Przekazanie informacji o zasadach przeprowadzania egzaminu w sali

: 

• Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:

• o zasadach zachowania się podczas egzaminu,

• o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi
do zadań zamkniętych,

• o zasadach oddawania arkusza.
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W DNIU EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ
nie wcześniej niż o godz. 9.00

Zadanie
• Rozdanie arkuszy egzaminacyjnych

: 
• Nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie egzaminów – członkowie

zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE.

• Naklejki mogą zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.

• Rozdanie arkuszy należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi…
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W DNIU EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ
po rozdaniu arkuszy (po godz.9.00) 1/3

Zadanie
• Przekazanie zdającym informacji dotyczących pracy z arkuszem egzaminacyjnym

: 

• Przewodniczący zespołu nadzorującego:

• informuje zdających o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań
z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego.

• Przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym:

• sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt
zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi,

• sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

• sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
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W DNIU EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ
po rozdaniu arkuszy (po godz.9.00) 2/3

Zadanie

• Sprawdzenie poprawności zamieszczenia danych oraz naklejek 

• Kodowanie arkuszy uczniów 

: 

• Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych
(kod ucznia, PESEL lub serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)
oraz naklejek przygotowanych przez OKE.

• W przypadku uczniów korzystających z dostosowań czynności związane z kodowaniem wykonują
członkowie zespołu nadzorującego.
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*Kodowanie na pierwszej stronie arkusza i karcie odpowiedzi
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W DNIU EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ
po rozdaniu arkuszy (po godz.9.00) 3/3

Zadanie
• Zapisanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym

: • Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym
dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
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W DNIU EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ
w trakcie pracy z arkuszem egzaminacyjnym

Zadanie
• Monitorowanie prawidłowości przebiegu egzaminu

: 
• Zespół nadzorujący odpowiada za to, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym.

• Członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej
w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.
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W DNIU EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ
na 10 minut przed zakończeniem pracy z arkuszem

Zadanie

• Przypomnienie zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie 
odpowiedzi

: 

• Przewodniczący zespołu nadzorującego na 10 minut przed zakończeniem pracy z arkuszem przypomina
zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

• Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej
do niepełnosprawności (-200, -400, -500, -600, -700, -800, -900, -Q00) oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dyslektyków, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową
niepełnosprawnością rąk.
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W DNIU EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ
po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem

Zadanie

• Poinformowanie zdających o wykonaniu czynności po upływie czasu 
przeznaczonego na rozwiązywanie zadań 

• Kontrola czynności wykonywanych przez uczniów

: 

• Przewodniczący zespołu nadzorującego:

• informuje zdających o zakończeniu pracy,

• wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi
na kartę odpowiedzi,

• przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy
mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),

• poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,

• poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
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W DNIU EGZAMINU NA SALI EGZAMINACYJNEJ
po zakończeniu egzaminu

Zadanie
• Zebranie od uczniów zeszytów zadań oraz kart odpowiedzi

: 
• Zespół nadzorujący – w obecności zdających – zbiera od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz

karty odpowiedzi i sprawdza kompletność materiałów.

• Przewodniczący zespołu nadzorującego zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny
podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.
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SYTUACJE SZCZEGÓLNE W DNIU EGZAMINU2021



SYTUACJE SZCZEGÓLNE 
w trakcie egzaminu 1/5

Zadanie
• Powiadomienie dyrektora OKE o niewystarczającej liczbie arkuszy rezerwowych

: 

• Jeśli liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora OKE, który
podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali
egzaminacyjnej.

• Nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych. 
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SYTUACJE SZCZEGÓLNE 
w trakcie egzaminu 2/5

Zadanie
• Wymiana płyty CD i/lub odtwarzacza płyt CD 

: 
• W przypadku wystąpienia usterki płyty CD i/lub odtwarzacza płyt CD przewodniczący zespołu

nadzorującego w porozumieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego przerywa pracę
z arkuszem, poleca uczniom zamknięcie arkuszy i podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej.
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SYTUACJE SZCZEGÓLNE 
w trakcie egzaminu 3/5

Zadanie
• Przerwanie pracy z arkuszem i unieważnienie pracy ucznia

: 

• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o przerwaniu pracy ucznia z arkuszem
egzaminacyjnym i unieważnia jego pracę oraz poleca uczniowi opuszczenie sali (zapewniając uczniowi
opiekę), jeśli uczeń:

• niesamodzielnie rozwiązuje zadania,

• wniósł lub korzysta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,

• zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
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SYTUACJE SZCZEGÓLNE 
w trakcie egzaminu 4/5

Zadanie

• Poinformowanie o przerwaniu pracy z arkuszem z przyczyn losowych 
lub zdrowotnych 

: 

• Jeżeli uczeń w terminie głównym 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 w terminie dodatkowym.

• Dyrektor szkoły:

• informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien
zostać sprawdzony i oceniony.

• przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE.
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SYTUACJE SZCZEGÓLNE 
w trakcie egzaminu 5/5

Zadanie
• Przerwanie lub zawieszenie egzaminu

: 
• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa lub zawiesza egzamin, powiadamia o tym dyrektora

OKE, a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż pożarną) w przypadku:

• ujawnienia zadań egzaminacyjnych,

• zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu.
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HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY
Termin egzaminu W szkołach, w których nauka kończy się 

w semestrze wiosennym 
W szkołach dla dorosłych, 
w których nauka kończy się 
w semestrze jesiennym 

główny • język polski – 25 maja 2021 
(wtorek) – godz. 9:00 

• matematyka – 26 maja 2021  
(środa) – godz. 9:00 

• język obcy nowożytny – 27 maja 2021  
(czwartek) – godz. 9:00 

• język polski – 13 stycznia 2021 
(środa) – godz. 9:00 

• matematyka – 14 stycznia 2021 
(czwartek) – godz. 9:00 

• język obcy nowożytny – 15 stycznia 2021 
(piątek) – godz. 9:00 

dodatkowy • język polski – 16 czerwca 2021 
(środa) – godz. 9:00 

• matematyka – 17 czerwca 2021 
(czwartek) – godz. 9:00 

• język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 
(piątek) – godz. 9:00 

• język polski – 25 maja 2021 
(wtorek) – godz. 9:00 

• matematyka – 26 maja 2021  
(środa) – godz. 9:00 

• język obcy nowożytny – 27 maja 2021  
(czwartek) – godz. 9:00 
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CZAS PRACY ZDAJĄCYCH

Przedmiot Czas pracy

język polski 

120 minut 
(lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, 
dla których czas trwania egzaminu może być 
przedłużony)

matematyka

100 minut 
(lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, 
dla których czas trwania egzaminu może być 
przedłużony) 

język obcy nowożytny 

90 minut 
(lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, 
dla których czas trwania egzaminu może być 
przedłużony)
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STRONA WWW oke.jaworzno.pl

STRONA BIP bip.oke.jaworzno.pl

TELEFONY

dostępne na stronie BIP w 

zakładce: Informacje 

podstawowe

E-MAIL sekretariat@oke.jaworzno.pl

ADRES 
ul. Adama Mickiewicza 4

43-600 Jaworzno

DANE KONTAKTOWE 
OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

W JAWORZNIE 


