
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Szkolenie Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych



W dniu egzaminu



Materiały pomocne w przeprowadzeniu
egzaminu ósmoklasisty

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2019/2020 r. 
Aktualizacja: 20 maja 2020 r.

2. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.

3. Lista kontrolna do czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu 
ósmoklasisty w roku 2020. Aktualizacja: 25 maja 2020 r.

4. Instrukcja pakowania materiałów egzaminacyjnych dla CZN po zakończeniu egzaminu.

5. Instrukcja kompletowania materiałów egzaminacyjnych dla PZE.

1. 2. 3. 5.4.



W dniu egzaminu rano



Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi

Dostawa materiałów do szkół (placówek, ośrodków) nastąpi w sesji głównej: 

16 czerwca 2020 r. w godzinach 5.00 – 7.30 arkusze z języka polskiego 

17 czerwca 2020 r. w godzinach 5.00 – 7.30 arkusze z matematyki 

18 czerwca 2020 r. w godzinach 5.00 – 7.30 arkusze i płyty z języka obcego

UWAGA:
W przypadku zamówienia arkuszy po terminie, z rezerwy OKE, szkoła otrzyma dwie przesyłki. 
Jedną – główną z CKE w wyżej wymienionych godzinach, natomiast druga - dodatkowa przesyłka z OKE 
powinna dotrzeć przed g. 9.00.



Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi

Przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi odbiera dyrektor szkoły (nazwisko dyrektora jest na druku
przewozowym) albo upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego, przestrzegając
wskazań określonych w Wytycznych.

Podczas doręczania przesyłek adresat kwituje odbiór przesyłki na urządzeniu mobilnym lub poprzez
wpisanie daty i godziny doręczenia przesyłki oraz naniesienia czytelnego podpisu na karcie doręczeń.
Kurier każdorazowo dokonuje weryfikacji adresata na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku jeśli osoba odbierająca przesyłkę w szkole odmówi złożenia podpisu na urządzeniu
mobilnym lub na karcie doręczeń kurier powinien:

- dokonać weryfikacji, czy dana osoba jest uprawniona do odbioru przesyłki – adresat/odbiorca
okazują z bezpiecznej odległości dokument potwierdzający ich tożsamość. Osoba doręczająca
przesyłkę nie pobiera do ręki dokumentu tożsamości.

- w polu przeznaczonym na złożenie czytelnego podpisu pracownik wpisuje oznaczenie rodzaju
dokumentu potwierdzającego tożsamość (DO – dowód osobisty, PS – paszport, PJ – prawo jazdy), 4
ostanie cyfry numeru weryfikowanego dokumentu, w sposób czytelny - imię i nazwisko osoby
odbierającej oraz hasło: „ODMOWA PODPISU” .



Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi

Gdy przesyłkę odbiera ktoś inny niż osoba, której imię i nazwisko znajdują się na przesyłce, ma 
obowiązek okazać upoważnienie do odbioru przesyłki/akt mianowania na dyrektora szkoły. Kurier 
nie pobiera jednak ze szkoły (tak jak to było w latach ubiegłych) kserokopii aktu mianowania czy 
upoważnienia do odbioru przesyłki, a jedynie musi je mieć do wglądu.

Kurier nie może zostawić przesyłki jeśli w szkole nie ma adresata przesyłki lub osoby upoważnionej
przez niego do odbioru przesyłki.



Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi

Należy sprawdzić czy przesyłka nie została naruszona oraz czy zawiera wszystkie materiały
egzaminacyjne, wykonując czynności zgodnie z Instrukcją sprawdzania kompletności i nienaruszalności
przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi dla PZE (instrukcja wraz z Wykazem zawartości znajduje się
w przesyłce z materiałami egzaminacyjnymi).

Arkusze egzaminacyjne są w przezroczystych kopertach, które ułatwiają przeliczenie arkuszy
w pakiecie oraz sprawdzenie typu arkuszy. Nie należy rozrywać przezroczystych kopert.

Typ arkusza znajduje się w prawym 
dolnym rogu arkusza egzaminacyjnego



Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi

W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została naruszona lub zawartość nie zgadza się
z zamówieniem należy postępować zgodnie z procedurą zawartą w Instrukcji sprawdzania
kompletności i nienaruszalności przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi dla PZE.



Kontrolne sprawdzenie sal



W dniu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu Przewodniczący ZN sprawdzają:
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• usunięcie z sali pomocy dydaktycznych

• ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających, zgodnie
z planem sali egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem że każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku

• przygotowanie losów z numerami stolików

• przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych do dostosowanych warunków egzaminu

• przygotowanie miejsc dla członków ZN oraz obserwatorów, zgodnie z planem sali egzaminacyjnej

• umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara i tablicy do zapisania godziny rozpoczęcia
i zakończenia egzaminu

• umieszczenie przed salą, w widocznym miejscu listy zdających

• przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania (jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu
takich zestawów i zapewni ich dezynfekcję)

• zapewnienie w każdej sali egzaminacyjnej wymaganych warunków sanitarnych określonych w Wytycznych.



Przed wejściem zdających do sali

W 2020 r. PZE może podjąć decyzję o zmianie porządku wpuszczania zdających do sal 

egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed 

salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu (por. pkt 4.6. 
Wytycznych). Jeżeli PZE podejmie decyzję o wpuszczaniu zdających do szkoły o różnych 

godzinach lub rozpoczynaniu egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla kolejnych grup 

zdających w pewnych odstępach czasowych, bezwzględnie konieczne jest zadbanie o to, 
aby zdający czekający na wejście do szkoły / sali egzaminacyjnej nie mieli żadnej 

możliwości kontaktu ze zdającymi, którzy już rozpoczęli pracę z arkuszem egzaminacyjnym, 

ale wyszli z sali egzaminacyjnej, aby np. skorzystać z toalety. 



Zespoły nadzorujące



Przekazanie materiałów egzaminacyjnych PZN

Około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu PZE (po upewnieniu się, że materiały egzaminacyjne nie 
zostały naruszone) otwiera je w obecności PZN oraz przedstawiciela zdających (jednego z wszystkich sal 
egzaminacyjnych, w których w danym dniu jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty).

PZE lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przekazuje każdemu PZN:

a. arkusze w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie uczniów w danej sali egzaminacyjnej. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na przekazanie PZN właściwej liczby arkuszy w przypadku gdy – ze 
względu na zasady określone w Wytycznych – zwiększona została liczba sal, w których jest 
przeprowadzany egzamin).

Symbol arkusza znajduje się w prawym dolnym rogu arkusza. Szczegółowa informacja o typie arkuszy 
znajduje się w liście kontrolnej dla CZN. Niewłaściwy typ arkusza dla danego ucznia jest podstawą 
unieważnienia egzaminu temu uczniowi.



Przekazanie materiałów egzaminacyjnych PZN 

• pakiety specjalne dla uczniów, którzy mają nauczyciela wspomagającego w pisaniu/czytaniu

• arkusz dla członka zespołu nadzorującego, który odczytuje na egzaminie z języka polskiego tekst 
liczący po 250 wyrazów lub więcej (ten arkusz jest rezerwowy)

• wykaz uczniów w danej sali

• formularz protokołu przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej 
(załącznik 8.)

• naklejki z kodami kreskowymi przygotowane przez OKE

• płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty CD 
następuje w sali egzaminacyjnej (z wyjątkiem płyt oraz innych nośników, np. pendrive, na które 
zostały nagrane pliki pobrane z serwisu OKE dla dyrektorów szkół / SIOEO)



Przekazanie materiałów egzaminacyjnych PZN 

• koperty zwrotne: foliowe i papierowe, w przypadku, gdy braknie foliowych. Do kopert 
papierowych należy zapakować dostosowane prace

• Przewodniczący zespołu nadzorującego, razem z przedstawicielem uczniów – jeżeli 
uczeń z danej sali uczestniczył w odbiorze materiałów od przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego – przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali 
egzaminacyjnej.



W dniu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
z danego przedmiotu

Każdy PZN w uzgodnieniu z PZE wyznacza poszczególnym członkom zespołu szczegółowe 
zadania w zakresie zapewnienia uczniom: 

a. niezbędnej pomocy przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego i oddawaniu arkusza po 
zakończeniu pracy 

b. warunków do samodzielnej pracy w trakcie egzaminu

c.    warunków określonych w Wytycznych.



Przed wejściem zdających do sali

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.

Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali 
egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie 
o przyborach. Zdający mogą również wnieść do sali małą butelkę wody.

Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających.



Przed wejściem zdających do sali

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.



Przed wejściem zdających do sali

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; PZN lub członek zespołu 
nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą 
pracować. Wylosowany numer stolika należy wpisać w Wykazie zdających w danej 
sali egzaminacyjnej.

Po wylosowaniu nr stolika można przekazać zdającym kody kreskowe przygotowane
przez OKE. Uczniowie powinni sprawdzić prawidłowość swoich danych na
naklejkach i w razie błędu zgłosić to członkowi zespołu nadzorującego.



Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu

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, obserwatorzy.

Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu, w tym zasadach dotyczących zachowania bezpieczeństwa
sanitarnego określonych w Wytycznych

b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do
zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi

c. o zasadach oddawania arkuszy po zakończeniu pracy.



Egzamin



Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu

Arkusze mają być rozdane zdającym punktualnie o godzinie 9:00 

Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć zakryte usta i nos
oraz muszą mieć założone rękawiczki.

Ważne jest sprawdzanie jaki typ arkusza przekazuje się zdającym, gdy w sali są uczniowie z różnymi
typami arkuszy. Można wypracować własne wskazówki, np. karteczki z nazwiskami uczniów, którzy
mają dostać inny typ arkusza niż standardowy ze wskazaniem właściwego typu.

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:

a. o obowiązkuzapoznaniasięprzedprzystąpieniemdorozwiązywaniazadańzinstrukcjąna1i 2stroniearkusza,

b. o sprawdzeniu kompletności arkusza egzaminacyjnego,

c. o sprawdzeniu, czy zeszyt zadań egzaminacyjnychzawiera wszystkiekolejno ponumerowane strony.

Jeśli uczeń zgłasza braki w arkuszu to musi otrzymać nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy
rezerwowych. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego należy zapiać w Wykazie zdających
oraz protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali (załącznik 8.).
Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w tym samym protokole.



Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu

Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają:

a. czy uczniowie wpisali w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego kod ucznia i numer
PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość,

b. czy uczniowie nakleili w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego naklejki z kodami
kreskowymi.

W przypadku, gdy braknie naklejki dla zdającego należy wpisać dane odręcznie.

W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach oraz uczniów
niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują
członkowie zespołu nadzorującego.

Wykonując czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte
usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki.



Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu

Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący
zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających,
faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

np. Rozpoczęcie pracy 9.15 Zakończenie pracy 11.15

Jeśli w sali egzaminacyjnej są dwie grupy zdających (z czasem standardowym i wydłużonym) muszą być podane
dwie różne godziny rozpoczęcia i zakończenia, odpowiednio dla każdej grupy.

W przypadku, gdy członek zespołu nadzorującego (nie mylić z nauczycielem wspomagającym
w czytaniu) odczytuje tekst powyżej 250 słów, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem z języka
polskiego zapisuje się po skończeniu tej czynności.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia
i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD.



Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu

W 2020 r. członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni 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.



Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez

podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub

członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając

zasad określonych w Wytycznych.

Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 minut przed zakończeniem czasu

przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego należy sprawdzić,

czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu

wykonanie tej czynności, jeśli miał on taki obowiązek.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym
przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na
karcie odpowiedzi.



Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. 

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył 

pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.



Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę 
z arkuszem:

1. Informuje zdających o zakończeniu pracy.

2. Wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia
przez uczniów, odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają
obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie).

3. Poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych 
przez uczniów.

4. Poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na 
brzeg stolika.



Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu

Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają
obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne,
ponieważ do sczytania w OKE wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.

Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu
nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów:

➢ na egzaminie z języka polskiego i języka angielskiego - zeszyty zadań egzaminacyjnych
z nieoderwanymi kartami odpowiedzi,

➢ na egzaminie z matematyki – zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi, karty rozwiązań
zadań egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi

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.



Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu

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. 



Po egzaminie



Po egzaminie ósmoklasisty

Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu i opuszczeniu sali przez uczniów członkowie zespołu 
nadzorującego w obecności przedstawiciela uczniów (przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa): 

1. Porządkują prace według kolejności kodów zdających, umieszczonych na Wykazie zdających.

2. Wypełniają Wykaz zdających w sali: kolumny H, I, J, K, L.



Po egzaminie ósmoklasisty

3. W przypadku uczniów, którym przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu polegające na
dostosowaniu zasad oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pola na zeszycie zadań
egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza OMA-100 również w karcie rozwiązań
zadań egzaminacyjnych. Informację o dostosowaniach są w Wykazie zdających w kolumnach E, F.



Po egzaminie ósmoklasisty

4. Przygotowują materiały do przekazania przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, zgodnie
z Instrukcją pakowania materiałów egzaminacyjnych dla CZN po zakończeniu egzaminu
z danego przedmiotu.



Przykład opisu koperty przez ZN



Po egzaminie ósmoklasisty

5. Wypełniają Protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej (załącznik 8.). 

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje materiały egzaminacyjne przewodniczącemu 
zespołu egzaminacyjnego.



Kompletowanie materiałów przez PZE

• PZE przeliczają i kompletują materiały egzaminacyjne zgodnie z Instrukcją 
kompletowania materiałów egzaminacyjnych dla przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego (PZE) zamieszczoną dodatkowo w materiałach

• Na koniec po podliczeniu wszystkich kopert i prac należy sporządzić Protokół 
Zbiorczy w systemie SIOEO

• Dane zawarte w protokole zbiorczym będą podstawą zamówienia materiałów 
egzaminacyjnych na sesję dodatkową



P PTe materiały należy 

przekazać do POP 

w godzinach 

od 13.00 do 16.00 

Przekazanie materiałów egzaminacyjnych do POP

a) Koperty z pracami egzaminacyjnymi,

b) Papierową, niezaklejoną kopertę z opisem Wadliwe i niewykorzystane materiały egzaminacyjne - kod
szkoły, w której powinny być spakowane:

• wadliwe, naruszone arkusze egzaminacyjne (opisane kodem szkoły),

• niewykorzystane arkusze egzaminacyjne, w tym arkusze, które były wykorzystane do odczytania

tekstu liczącego po 250 słów lub więcej,

• wadliwe płyty CD (opisane kodem szkoły),
• niewykorzystane zwrotne koperty (w ostatnim dniu egzaminu – 18 czerwca 2020 r.)

c) Papierową, niezaklejoną kopertę z opisem Dokumentacja - kod szkoły, w której powinny być:

• Protokół zbiorczy wydrukowany z systemu SIOEO,

• uzupełnione Wykazy zdających z każdej sali egzaminacyjnej (wydruk z SIOEO),
• kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty,

• kopia wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora,

• plany sal,

• oryginał arkusza obserwacji, jeśli odbędzie się obserwacja egzaminu.

d) Jeżeli na egzaminie miało miejsce przerwanie lub unieważnianie, jedną papierową, niezaklejoną kopertę
z opisem Prace przerwane i unieważnione – kod szkoły, w której powinny być spakowane:

• arkusze egzaminacyjne uczniów, którym przerwano i unieważniano pracę wraz z decyzją

o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, (załącznik 11 do Informacji

o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2019/2020 r.),
• arkusze egzaminacyjne uczniów, którzy przerwali egzamin z danego przedmiotu z przyczyn losowych

lub zdrowotnych.



Zasady przekazywania prac i dokumentacji w POP

W tym roku, w celu zachowania dystansu społecznego przekazanie prac i dokumentacji w POP będzie się
odbywało w następujący sposób:

• W POP będą przygotowane stoliki, na których należy zostawić materiały egzaminacyjne.

• Należy się upewnić, czy któryś ze stolików jest pusty i dopiero wtedy do niego podjeść. Jeżeli na 
wszystkich wyznaczonych stolikach będą znajdować się materiały egzaminacyjne z innych szkół, należy 
zaczekać w bezpiecznej odległości, aż materiały zostaną zabrane ze stolika.

• Na stoliku należy zostawić wszystkie materiały egzaminacyjne z danego dnia i odebrać od pracownika 
POP Potwierdzenie przekazania prac i dokumentacji w POP.

• Nie ma potrzeby zostawiania upoważnienia do oddania i odbioru prac w POP.

• PZE nie będą podpisywać się na protokole nr 1 w POP  i nie będą również mieć potwierdzenia 
o zgodności danych pracownika POP na Protokole zbiorczym. 

• Sprawdzenia poprawności danych w Protokole zbiorczym z liczbą faktycznie oddanych kopert 
z materiałami egzaminacyjnymi będą dokonywać pracownicy POP w oddzielnym pomieszczeniu. 
W przypadku zaistnienia niezgodności sporządzany będzie protokół rozbieżności, który będzie 
przesłany do OKE w Krakowie. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone począwszy od dnia 
następnego po przekazaniu prac i dokumentacji.
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Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty w 2019/2020 r. Aktualizacja: 20 maja 2020 r.



Infolinia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej W Krakowie

12 68 32 179 



Dziękujemy za uwagę i życzymy
spokojnej sesji

Jerzy Matwijko – kierownik

Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego

Małgorzata Stankowska– kierownik

Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Lech Gawryłow – dyrektor OKE w Krakowie 


