Pamiętajcie!!!
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU
1. Na egzamin należy przyjść w stroju galowym.
2. Powinniście mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać
go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu wasza tożsamość może być
potwierdzona przez wychowawcę lub innego nauczyciela.
3. Pamiętajcie, by przynieść każdego dnia egzaminu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem
(atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Obowiązuje zakaz używania
długopisów zmazywalnych.
4. Dodatkowo na egzamin z matematyki należy przynieść linijkę.
5. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – wykonujecie długopisem. Nie wykonuje się rysunków
ołówkiem.
6. Pamiętajcie!!! Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych,
korzystania ze słowników i kalkulatorów.
7. Możecie również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (mniej niż 1 litr). Podczas pracy
z arkuszem egzaminacyjnym butelka ma stać na podłodze przy nodze stolika, abyście przypadkowo
nie zalali materiałów egzaminacyjnych.
8. O godz. 8:45 wchodzicie do sali egzaminacyjnej pojedynczo wg kolejności na liście i zajmujecie
miejsca przy stolikach, których nr wylosowaliście. Wchodząc otrzymujecie również karteczki
z imieniem i nazwiskiem, z trzyznakowym kodem, nr pesel i dwie naklejki z osobistym kodem
kreskowym.
9. Następnie zostaniecie poinformowani o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty
oraz zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy w ustalonym czasie lub
przed upływem czasu.
10. O godz. 9:00 lub chwilę później otrzymacie arkusze egzaminacyjne i będziecie wykonywać po
kolei czynności wskazywane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego tj.
a) zapoznanie się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza;
b) sprawdzenie kompletności arkusza tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań
egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi. Pamiętajcie!!! Nie odrywamy karty odpowiedzi.
c) sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony
d) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE (porównać
z paskami i legitymacjami);
e) zapisanie trzyznakowych kodów, nr PESEL i naklejenie naklejek z kodem kreskowym na stronie
tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych i na karcie odpowiedzi.

Jeśli na tym etapie pojawią się z waszej strony pytania dotyczące kodowania lub braki
w dokumentach zgłaszacie je przewodniczącemu lub zadajecie pytania przez podniesienie ręki.
11. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania,
przewodniczący zespołu nadzorującego zapisze na tablicy, w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia
i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
12. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do
sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności
organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje
przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym
o czasie zapisanym na tablicy.
13. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym
przewodniczący zespołu nadzorującego przypomni wam o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na
karcie odpowiedzi.
14. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
egzaminacyjnym:
a) poinformuje was o zakończeniu pracy z arkuszem,
b) wyznaczy dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów
odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
c) po upływie 5 min poleci zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika,
d) pozostajecie jeszcze chwilę na miejscu,
e) nauczyciele zbiorą arkusze egzaminacyjne z nieoderwaną kartą odpowiedzi (zeszyt zadań + karta
odpowiedzi)
f) następnie przewodniczący zezwoli wam na opuszczenie sali,
g) w sali pozostanie tylko przedstawiciel zdających uczniów.
15. W przypadku, gdy ukończycie pracę więcej niż 10 min przed planowanym zakończeniem pracy:
informujecie o zakończeniu pracy podnosząc rękę, zamykacie i odkładacie arkusz na brzeg stolika,
pozostajecie na swoim miejscu. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub inny członek sprawdzi,
czy zaznaczyliście odpowiedzi na karcie odpowiedzi, sprawdzi kompletność materiałów (arkusz +
karta odpowiedzi) i zezwoli wam opuścić sale, w sposób niezakłócający pracę innym.
16. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym pracujecie samodzielnie i nie zakłócacie przebiegu
egzaminu, a w szczególności:
a) nie opuszczacie sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji możecie opuścić salę
po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków
uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności
skorzystania z pomocy medycznej). Komunikujecie się przez podniesienie ręki!!!;

b) nie opuszczacie wylosowanego w sali miejsca;
c) w żadnej formie nie porozumiewacie się z innymi zdającymi;
d) nie wypowiadacie uwag i komentarzy;
e) nie zadajecie żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
17. W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub
korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów
lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach, zakłócania przez ucznia
prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom, PZE przerywa i unieważnia danemu uczniowi egzamin i nakazuje opuszczenie
sali.
18. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego
przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem
zgłoszenia tego faktu dyrektorowi.
19. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać wam odpowiedzi na pytania związane
wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu uczniom
nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Powodzenia!

