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DOKUMENTOWANIE, 
PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE 
MATERIAŁÓW PO EGZAMINIE

Do pobrania w Serwisie dla dyrektorów i w SIOEO:

INFORMACJA dla zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w sali – EGZAMIN 
ÓSMOKLASISTY 2021 - przeprowadzanie egzaminu oraz przygotowanie dokumentacji 
i pakowanie materiałów egzaminacyjnych w sali

ANEKS do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty obowiązującej roku szkolnym 2020/2021 – pakowanie i przekazywanie 
materiałów egzaminacyjnych do OKE w Jaworznie przez dyrektora szkoły
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NOWOŚCI W TYM ROKU: 

 arkusz o symbolu O* - 900  - dostosowany dla uczniów z afazją

 arkusz z matematyki będzie się składał  z zeszytu zadań i karty odpowiedzi (brak karty 
rozwiązań zadań egzaminacyjnych) 

 na naklejkach kodowych oprócz nr Pesel ucznia będzie wpisany kod arkusza zamówiony 
przez szkołę np.: O-100, O-200, O-…. – kod arkusza na naklejce służy do dodatkowej 
weryfikacji przez zespół nadzorujący, czy zdający otrzymał właściwy typ arkusza 

 

 
 

O-100   
                    <PESEL> 12p  

<Kod szkoły>_<kod_ucznia> 12p

 
 

  
 

 

 

Kod arkusza 
na naklejce
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• nie będzie specjalnych kopert na dokumentację egzaminacyjną z OKE i taśm do oklejania 
pakietów (szczegóły w Aneksie):

– dokumentację egzaminacyjną należy spakować do papierowych kopert formatu A4 
– pakiety prac przewiązać sznurkiem lub okleić taśmą.



PAKOWNIE PRAC EGZAMINACYJNYCH W SALI przez PZN – JĘZYK POLSKI, 
MATEMATYKA, JĘZYKI OBCE 

W SIOEO i Serwisie dla dyrektorów znajduje się INFORMACJA DLA ZESPOŁU NADZORUJACEGO 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY zawierająca opisy:

 zadań ZN przed, w trakcie i po egzaminie

 sposobu pakowania materiałów egzaminacyjnych w sali po egzaminie 
z każdego przedmiotu 

należy zwrócić uwagę na sposób pakowania prac w sali 

– do osobnych kopert pakujemy kompletne prace 

o tym samym symbolu arkusza

STANDARDOWE 
o symbolu 100

DOSTOSOWANE 
o symbolu 

innym niż 100

JĘZYK POLSKI - STANDARDOWE

JĘZYK POLSKI - DOSTOSOWANE

 
 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY       Numer 

sali 

 

JĘZYK POLSKI - STANDARDOWE    1 
        

Egzamin  Typ arkusza Kod sesji      Liczba arkuszy 

Symbol 
arkusza 

O P O P  1 0 0  2 1 0 5 
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Miejsce na naklejkę z kodem szkoły 
lub wpisanie identyfikatora szkoły 

      

       

      
 

 

lub

obok przedmiotu wpisać typ arkusza:



DOKUMENTACJA PRZEKAZYWANA DYREKTOROWI - PO EGZAMINIE W SALI 

Koperty zwrotne z pracami egzaminacyjnymi - zamknięte

Niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane 
i wadliwe płyty CD

Protokół przebiegu egzaminu w sali (załącznik 8)

Wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej (pobrany z SIOEO)

Plan sali 
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PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DLA OKE – CZYNNOŚCI DYREKTORA 

 potwierdza prawidłowość danych na wykazach zdających swoim podpisem 
i pieczątką – zmiany w danych osobowych wprowadza do SIOEO, a ewentualne problemy 
z wprowadzeniem korekty zgłasza poprzez Serwis dla dyrektorów

 porządkuje i sortuje koperty zwrotne z pracami

 wypełnia protokół zbiorczy egzaminu w SIOEO na podstawie danych z wykazów zdających –
sprawdza wprowadzone dane – drukuje i podpisuje protokół

 kseruje i poświadcza za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń laureatów 
konkursów przedmiotowych i laureatów/finalistów olimpiad

 dołącza załącznik 11. Przerwanie i unieważnienie (…) egzaminu – wraz z pracą ucznia

 dołącza plany sal egzaminacyjnych

 przygotowuje informację o dystrybucji i jakości otrzymanych arkuszy (załącznik C 
w Aneksie)

 sporządza protokół przekazania prac i dokumentacji egzaminu ósmoklasisty (załącznik A 
w Aneksie)

ANEKS do informacji (…) – pakowanie i przekazywanie materiałów egzaminacyjnych do OKE w Jaworznie przez 
dyrektora szkoły - do pobrania z SIOEO i Serwisu dla dyrektorów

Komplet dokumentacji w koszulkach należy umieścić w papierowej kopercie formatu A4 
wg wzoru z Aneksu  
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Załącznik C INFORMACJA O DYSTRYBUCJI I 

JAKOŚCI OTRZYMANYCH ARKUSZY
ANEKS s. 8

Załącznik D NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE                    

I PŁYTY CD
ANEKS s. 9INFORMACJA O DYSTRYBUCJI I JAKOŚCI OTRZYMANYCH ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH  

DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

PRZEDMIOT X JĘZYK POLSKI  MATEMATYKA  JĘZYKI OBCE 
 

 
A. DYSTRYBUCJA ARKUSZY DO SZKOŁY 

1. Arkusze odebrano w szkole w dniu 25 maja 2021 r., o godzinie 6:55 

2. Liczba dostarczonych arkuszy umożliwia przeprowadzenie egzaminu:  tak / nie*. 

B. ROZLICZENIE WADLIWYCH ARKUSZY  

Rodzaj braków lub błędów w arkuszu 
Liczba 

wadliwych 
arkuszy 

Symbol 
arkusza                     

(np. OPO - 
100) 

Brak zadruku strony - - 

Różnice w kontraście wydruku utrudniające odczytanie - - 

Błędy przy składaniu arkusza - - 

Uszkodzenie arkusza 1 OPOP-100 

Razem sztuk 1  

 

UWAGA: wymienione w  tabeli wadliwe arkusze egzaminacyjne należy dołączyć do 
załącznika C 
 
C. INNE UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI I JAKOŚCI OTRZYMANYCH ARKUSZY 

-  w zakresie dbałości dystrybutora o bezpieczeństwo przesyłki dostarczonej do szkoły: 

- ilości zwrotnych kopert:. wystarczająca………………………..……………………………. 

- niezgodności arkuszy z zamówieniem: ………………………………………..………………… 

- inne:…………………………………………………………………………………………………...…......... 

NIEWYKORZYSTANE  
ARKUSZE  I  PŁYTY CD 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
 

Niewykorzystane arkusze 
egzaminacyjne 

Liczba sztuk 

JĘZYK POLSKI 4 

MATEMATYKA  

JĘZYKI OBCE (dot. wszystkich języków)  
Niewykorzystane płyty CD  
(dot. wszystkich języków) 

 

Wadliwe arkusze egzaminacyjne i wadliwe płyty CD należy załączyć do 
dokumentacji 

 

7



WZÓR ETYKIETY DO OPISU KOPERTY Z DOKUMENTACJĄ        Aneks – s. 10

przykleić naklejkę otrzymaną  
z  OKE, przy braku naklejki 
wpisać identyfikator szkoły 

dokumentację z każdego przedmiotu egzaminu należy spakować do papierowej koperty formatu A4,
na kopertę można nakleić etykietę do opisu koperty z dokumentacją

       

E8 
    

 

123 

 
 

241801-13P00 

 

    
 

 naklejka dla każdej szkoły dostarczona wraz z 
naklejkami dla uczniów 

 

D O K U M E N T A C J A 
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

zaznaczyć znakiem X odpowiednie pole 
 

 X  JĘZYK POLSKI 

      

   MATEMATYKA 

      

  
 

JĘZYKI: …………………………………………………………  

    
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

papierowa koperta formatu A4, a w niej dokumentacja egzaminacyjna w 
koszulkach: 

koszulka 1 
• Protokół zbiorczy egzaminu    
• Plany sal egzaminacyjnych 
• Zał. C Informacja o dystrybucji (…) + wadliwe arkusze 

 

koszulka 2 

• Zweryfikowane wykazy uczniów ze wszystkich sal 

• Poświadczone kserokopie zaświadczeń laureatów konkursów 
przedmiotowych... 

 

koszulka 3 
• Zał. 11 przerwanie i unieważnienie egzaminu ósmoklasisty wraz z 

pracami zdających 
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JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

PRACE

STANDARDOWE
JĘZYK POLSKI

OPOP -100

PRACE
DOSTOSOWANE

JĘZYK POLSKI 

OPOP: 200

400 

500 

600

700

800

900  

Q, C, inne

PAKOWANIE MATERIAŁÓW PRZEZ DYREKTORA

PAKIETY ZWROTNYCH KOPERT

szczegółowy opis pakowania znajduje się w Aneksie dla dyrektora   

PAKIET –

przewiązać 

sznurkiem 

lub okleić  

taśmą

Tak samo 

spakować 

koperty z 

MATEMATYKI



JĘZYK ANGIELSKI

PRACE

STANDARDOWE

OJAP -100

PRACE

DOSTOSOWANE
OJAP:

200

400 

500 

PAKOWANIE MATERIAŁÓW PRZEZ DYREKTORA

PAKIETY ZWROTNYCH KOPERT

szczegółowy opis pakowania znajduje się w Aneksie dla dyrektora   

PRACE
DOSTOSOWANE

OJAP:
600

660

700

800

900  

Q, inne

PAKIET –

przewiązać 

sznurkiem 

lub okleić  

taśmą



JĘZYKI OBCE z wyjątkiem JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

JĘZYK NIEMIECKI

PRACE
STANDARDOWE

OJNP – 100
oraz

PRACE
DOSTOSOWANE

OJNP: 200,400,500,600, 
700,800,900,Q,inne

PAKOWANIE MATERIAŁÓW PRZEZ DYREKTORA

UTWORZYĆ JEDEN PAKIET KOPERT Z PRACAMI STANDARDOWYMI I DOSTOSOWANYMI

szczegółowy opis pakowania znajduje się w Aneksie dla dyrektora   

PAKIET –

przewiązać 

sznurkiem 

lub okleić  

taśmą

dla każdego języka obcego (np.: niemiecki, francuski, włoski,…) utworzyć osobny pakiet: prace standardowe + dostosowane 



Załącznik A
z Aneksu (str. 7)

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 
PRAC I DOKUMENTACJI 
EGZAMINU 
ÓSMIOKLASISTY 

należy przygotować 2 protokoły 
przekazania prac, wypełnić i 
podpisać:
- jeden protokół umieścić w 
paczce (na samej górze)
- drugi protokół wykorzystać do
potwierdzenia przekazania prac i 
dokumentacji w ośrodku 
redystrybucji 

uwaga: nie wkładać do koperty z 
DOKUMENTACJĄ

zestawienie liczby 
kopert i prac 
STANDARDOWYCH -
100

zestawienie liczby 
kopert i prac 
DOSTOSOWANYCH

rozliczenie 
niewykorzystanych 
arkuszy

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRAC I DOKUMENTACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY E-8 
 

 

Przedmiot : JĘZYK POLSKI…………………………………………………………………………………………………………… 
                                           

Przekazuję pakiety z materiałami egzaminacyjnymi:  
 

  

STANDARDOWY - prace standardowe o symbolu O-100 

 

Symbol 
arkusza 

Liczba 
kopert 

Liczba prac 

− Prace standardowe O-100 3 48 

DOSTOSOWANY - prace dostosowane (pozostałe) o innych symbolach  

 Symbol 
arkusza 

Liczba 
kopert z 

wszystkich 

dostosowań 

Liczba prac       
z poszczególnych 
dostosowań 

Prace dla uczniów: 
 

− z autyzmem i zespołem Aspergera  O-200 

3 

1 
− słabowidzących 16 pkt. O-400  

 

O-500 

1 

− słabowidzących 24 pkt.  

− niewidomych O-600/660  

− niesłyszących, słabosłyszących  

− - mózgowe porażenie 

O-700 1 

− mózgowe porażenie dziecięce O-Q00  

− z niepełnosprawnością intelektualną w st. 
lekkim 

−                                                       

−  

O-800  

− z afazją O-900  

− z ograniczoną znajomością języka polskiego 
 
 

O-C00  

− Inne 
 
 

O-.……….  
 

DOKUMENTACJA egzaminu 1 koperta 
 

Wadliwe arkusze w kopercie z dokumentacją – wszystkie typy arkuszy  sztuk 
 

Niewykorzystane arkusze egzaminacyjne – wszystkich typów 3 sztuk 
 

Niewykorzystane płyty CD – z wszystkich języków  sztuk 
 

 

Potwierdzam, że liczba przekazanych prac jest zgodna z rozliczeniem arkuszy w zbiorczym protokole  
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• Protokół przekazania prac i dokumentacji egzaminu ósmoklasisty

(1) ZAŁĄCZNIK A

• papierowa koperta formatu A4, a w niej dokumentacja w koszulkach

(2) KOPERTA Z DOKUMENTACJĄ EGZAMINACYJNĄ

• przewiązany sznurkiem lub owinięty taśmą 

(3) PAKIET KOPERT Z PRACAMI STANDARDOWYMI

• przewiązany sznurkiem lub owinięty taśmą

(4) PAKIET KOPERT Z PRACAMI DOSTOSOWANYMI

• z całej szkoły przewiązane sznurkiem z etykietą (Zał. D)

(5) NIEWYKORZYSTANE ZESTAWY 

W Aneksie znajduje się szczegółowy opis sposobu pakowania paczki z języka polskiego, matematyki, języków obcych

ZAWARTOŚĆ PACZKI PRZEKAZYWANEJ PO EGZAMINIE 

13



▪ po spakowaniu napisać na paczce adres szkoły i przykleić naklejkę z kodem kreskowym szkoły 

ADRES SZKOŁY I NAKLEJKA Z KODEM KRESKOWYM 
SZKOŁY

PRZEKAZYWANIE PACZKI 

PRZEKAZAĆ PACZKĘ DO WSKAZANEGO OŚRODKA REDYSTRYBUCJI (POP)
Adresy szkół - ośrodków redystrybucji (Punktu Odbioru Prac) są zamieszczone w Serwisie dla dyrektorów oraz w systemie SIOEO 
w zakładce PODMIOTY.  KROKI DOSTĘPU W SIOEO: 1. PODMIOTY 2. DANE EGZAMINACYJNE 3. PUNKT ODBIORU PRAC (POP)

▪ paczkę przekazuje dyrektor szkoły lub osoba pisemnie upoważniona przez dyrektora
▪ potwierdzeniem przekazania paczki w ośrodku będzie podpis osoby przekazującej na Liście 

odbioru materiałów egzaminacyjnych ze szkół 
▪ osoba odbierająca paczkę poprosi o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 

przekazującej materiały egzaminacyjne    

25 MAJA – JĘZYK POLSKI
26 MAJA – MATEMATYKA
27 MAJA – JĘZYKI OBCE

ODBIÓR W OŚRODKU

OD 13.00 DO 16.00
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TERMIN DODATKOWY I WYNIKI 
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
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USTALENIE WYKAZU ZDAJĄCYCH W TERMINIE DODATKOWYM

Podstawą do ustalenia wykazu zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy: 
❑ nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych 
❑ przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie głównym. 

Wykaz, zawiera imię i nazwisko oraz PESEL ucznia i jest zawarty w protokołach zbiorczych przebiegu 
egzaminu z danego przedmiotu wypełnionych w SIOEO. 

Dyrektor szkoły ma możliwość weryfikacji wykazu na bieżąco w SIOEO. 

ZWOLNIENIE UCZNIA LUB SŁUCHACZA Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić 
ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu. 

Dyrektor szkoły za pośrednictwem SIOEO składa wniosek o zwolnienie.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentacją dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej 
komisji egzaminacyjnej.

USTALENIE WYKAZU ZDAJĄCYCH W TERMINIE DODATKOWYM 



Podstawą do ustalenia wykazu zdających egzamin w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów:
• którzy nie przystąpili do egzaminu z danego przedmiotu z przyczyn losowych bądź zdrowotnych
• którym przerwano i unieważniono egzamin z danego przedmiotu
• którzy przerwali pracę z arkuszem z przyczyn losowych lub zdrowotnych
Po wypełnieniu protokół należy wydrukować i podpisać.

PROTOKÓŁ ZBIORCZY  
z SIOEO 

WYKAZ UCZNIÓW UPRAWNIONYCH



Po zatwierdzeniu przez OKE nieobecności i unieważnień uczniowie 
zdający w terminie dodatkowym zostaną automatycznie do niego 
przypisani w SIOEO

Uczniom zostaną przypisane tylko te przedmioty, do których nie 
przystąpili w maju wraz z takimi samymi typami arkuszy jak w 
terminie głównym

Należy zweryfikować wszystkie automatycznie przypisane dane
do 2 czerwca, w tym celu trzeba będzie wybrać sesję dodatkową 
czerwiec 2021

Jeśli uczeń nie będzie przystępował do egzaminu w terminie 
dodatkowym, dyrektor wysyła informację w Serwisie dla 
dyrektorów 

18 czerwca w godz. 12.00-15.00 – dyrektor szkoły przekazuje materiały ze wszystkich 
przedmiotów egzaminu ósmoklasisty do ośrodka redystrybucji

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - 16, 17, 18 CZERWCA  
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WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

• ogłoszenie wyników od godz. 10.00 - w systemie SIOEO dyrektor, 
a w ZIU zdający (loginy i hasła dla zdających dyrektor pobiera z 
SIOEO w menu ZIU)

2 LIPCA

• przekazanie szkołom ZAŚWIADCZEŃ i INFORMACJI o 
szczegółowych wynikach egzaminu w ośrodkach redystrybucji

do 8 
LIPCA

• wydanie uczniom w szkołach ZAŚWIADCZEŃ i INFORMACJI  
o szczegółowych wynikach egzaminu9 LIPCA

uczeń, który przystąpił do egzaminu w: prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie
poprawczym, odbiera zaświadczenie w macierzystej szkole

uczniom, którzy nie ukończyli szkoły, nie wydaje się zaświadczeń. W przypadku otrzymania przez szkołę 
zaświadczenia z komisji, należy je zwrócić do OKE do 30 września 2021 r. 
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