
NARADA DYREKTORÓW GIMNAZJÓW* 

marzec  2017 r. 

* Niniejsza prezentacja zawiera treści uznane przez autorów za istotne.  
Nie może stanowić jedynego źródła wiedzy o sposobie przeprowadzenia 
egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum. 1



Tematyka 
spotkania

Harmonogram zadań.

Oznaczenia arkuszy.

Sprawdzanie danych.

Zwolnienia i dostosowania.

Przygotowania do egzaminu.

Przebieg egzaminu.

Zastrzeżenia, unieważnienia i wglądy.
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PRZEKAZYWANE MATERIAŁY
1. naklejki z kodami kreskowymi – należy sprawdzić

• pesel ucznia i identyfikator szkoły

• ilość

• błędy drukarskie (nieczytelność, uszkodzenia mechaniczne)

• stwierdzone błędy i braki należy natychmiast 
zgłosić pisemnie do OKE w Łodzi

 szkoły mogą przekazywać naklejki migrujących uczniów 
w ramach OKE w Łodzi

 w przypadku uczniów migrujących z obszaru innej komisji prosimy zwrócić się 
na piśmie do OKE w Łodzi w celu uzyskania naklejek

2. informacja o miejscu i terminie przekazywania arkuszy po egzaminie 
gimnazjalnym

• uczestnicy zebrania (wszyscy) potwierdzają udział w szkoleniu podpisem 
na liście obecności

• odbiór materiałów na odrębnej liście potwierdza osoba upoważniona do 
odbioru materiałów 3



HARMONOGRAM ZADAŃ PRZEWODNICZĄCEGO (ZASTĘPCY) ZE
MARZEC – GRUDZIEŃ 2017

TERMIN ZADANIE / DZIAŁANIE

do 17 marca
• powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich 

przewodniczących

do 31 marca
• przyjęcie od laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji 

o zmianie języka obcego  i przekazanie tej informacji do OKE 
do 5 kwietnia 2017 r. 

do 14 
kwietnia

• przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu 
laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji 
do OKE

• odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji 
egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie 
w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz 
zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia

• zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów 
związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych 



HARMONOGRAM ZADAŃ PRZEWODNICZĄCEGO (ZASTĘPCY) ZE
MARZEC – GRUDZIEŃ 2017

TERMIN ZADANIE / DZIAŁANIE

19–21 
kwietnia

• przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie kwietniowym

do 20 
kwietnia

• sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia części 
trzeciej egzaminu gimnazjalnego 

do 19 maja
• weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie 

dodatkowym w czerwcu 

1–2 i 5 
czerwca

• przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie czerwcowym 
(dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

do 14 
czerwca

• przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do 
egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu 



HARMONOGRAM ZADAŃ PRZEWODNICZĄCEGO (ZASTĘPCY) ZE
MARZEC – GRUDZIEŃ 2017

TERMIN ZADANIE / DZIAŁANIE

do 16 
czerwca 

• odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego

do 21 
czerwca 

• przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a 
otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego 

23 czerwca 
• wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego

do 31 
grudnia 

• przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem 
egzaminu gimnazjalnego 
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Sytuacje szczególne w trakcie egzaminu gimnazjalnego



OZNACZENIA ARKUSZY
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G - -172

Symbol części egzaminu lub symbol języka obcego:

H – część humanistyczna

M – część matematyczno-przyrodnicza

A – język angielski

N – język niemiecki

R – język rosyjski

F – język francuski

E – język hiszpański

W – język włoski
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G - -172

GH-H – część humanistyczna - historia i WOS

GH-P – część humanistyczna - język polski

GM-P – część matematyczno-przyrodnicza - przyroda

GM-M – część matematyczno-przyrodnicza - matematyka

egzamin z języka obcego:          P – poziom podstawowy

R – poziom rozszerzony

np. GA-P część trzecia z języka angielskiego poziom 

podstawowy

Symbol zakresu egzaminu lub poziomu egzaminu z języka:
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G - -172

Symbol formy arkusza:

1 – uczeń bez dysfunkcji, uczeń z dysleksją rozwojową

2 – uczeń z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 

4 – uczeń słabowidzący

5 – uczeń słabowidzący

6 – uczeń niewidomy 

7 – uczeń niesłyszący/uczeń słabo słyszący

8 – uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

lekkim

Q – uczeń z mózgowym porażeniem dziecięcym

C – uczeń (cudoziemiec)
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G - -172

Symbol sesji:

rok 2017 sesja 2 (główna)rok 2017



Oznaczenia arkusza
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• arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem AspergeraA2**

• arkusz dla osób słabowidzących Arial 16 pkt.A4*

• arkusz dla słabowidzących Arial 24 pkt.A5*

• arkusz dla osób niewidomych A6*

• arkusz dla osób niesłyszącychA7

• arkusz dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimA8**

DOSTOSOWANIE FORMY EGZAMINU (ART. 44ZZR. UST. 8)
ZAMÓWIENIE SYSTEMOWE

* płyta CD z wydłużonymi przerwami
** płyta CD z dostosowanym nagraniem 15



Zapisy identyfikacyjne w  arkuszu
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SPRAWDZANIE DANYCH
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koniecznie należy sprawdzić w panelu 

• poprawność wprowadzonych danych osobowych

• prawidłowość podanych danych 

o typ arkuszy

o arkusze z języków obcych

o poziom z języka obcego

o prawidłowość wskazanego języka obcego

• pola „obligatoryjne” muszą być wszystkie wypełnione 
(np. pierwsze imię, nazwisko)

• pola „fakultatywne” (np. drugie imię) należy pozostawić puste 
bez zapisów „nie ma”, „nie dotyczy”

nie wolno dokonywać zmian w liczbie zamówionych arkuszy ani formie 
zamówionych arkuszy egzaminacyjnych

o każdej zmianie należy poinformować OKE pisemnie

18
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SPRAWDZANIE DANYCH

• liczba zestawów zamówiona dla szkoły 
znajduje się w Panelu Dyrektora w zakładce 
Zgłoszenia uczniów, Szczegóły zamówienia na arkusze 

• panel z listą zdających jest otwarty do dnia egzaminu
• można nanosić zmiany 

(np. poprawki w pisowni imienia/nazwiska)
• uczniów zwolnionych 

(ze względów zdrowotnych lub losowych, 
albo ze względu na niepełnosprawności sprzężone) 
nie należy usuwać z panelu 

• uczniowie zwolnieni otrzymują zaświadczenia z wpisem 
„zwolniony” / „zwolniona”



• dostosowanie po terminie wymaga zgody 
dyrektora OKE w Łodzi

• zmiana zamówienia po terminie wymaga 
uzgodnienia z OKE w Łodzi

• w przypadku uzyskania zgody na dostosowanie 
i tym samym zamówienie po terminie w celu 
ustalenia sposobu odbioru arkuszy prosimy 
kontaktować się z Krzysztofem Mirowskim 
Kierownikiem WOA (nie wcześniej niż na 10 dni 
przed egzaminem)

• mirowski@komisja.pl 

• 42 664 80 63, 605 435 598 
20

DOSTOSOWANIE PO TERMINIE – ZAMÓWIENIE PO TERMINIE



ZWOLNIENIA
DOSTOSOWANIA
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UCZNIOWIE UPRAWNIENI DO ZWOLNIENIA

Z czego wynikają 
uprawnienia 

do zwolnienia?

Kto wnioskuje 
o zwolnienie?

Kto zwalnia/ 
stwierdza 
prawo do 

zwolnienia?

Na podstawie 
jakiego dokumentu?

termin przekazania 
dokumentu do OKE

niepełnosprawność 
intelektualna

w stopniu lekkim

na mocy prawa
(z przystąpienia do 

trzeciej części egzaminu 
gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym)

dyrektor 
szkoły

orzeczenie 
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego

do 30 listopada 
2016 r.

sprzężenie 
niepełnosprawności 

rodzice/ prawni 
opiekunowie

dyrektor OKE

załącznik 2a
(orzeczenie o 

potrzebie kształcenia 
specjalnego)

na bieżąco

szczególne przypadki 
losowe lub 
zdrowotne

dyrektor szkoły dyrektor OKE

załącznik 2b
(zaświadczenie

lekarskie)
po terminie 

dodatkowym

do 14 czerwca 
2017 r.

uzyskanie tytułu 
laureata...

na mocy prawa 
(z odpowiedniej części  
lub zakresu egzaminu 

gimnazjalnego)

dyrektor 
szkoły

zaświadczenie 
o uzyskaniu tytułu 

laureata

do 14 kwietnia 
2017 r.

22
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ZWOLNIENIA UCZNIÓW Z EGZAMINU – podstawa prawna

laureaci

laureat i finalista olimpiady przedmiotowej organizowanej 
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 
gimnazjalnym

laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego 
z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym

• są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego 

• a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej 
tego egzaminu
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ZWOLNIENIA UCZNIÓW Z EGZAMINU

laureaci

24

OLIMPIADY
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu
olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów
objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także
turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub
dziedziną wiedzy (aktualizacja z dnia 30 listopada 2015 r.)
KONKURSY
Zarządzenie nr 57/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 14 września 2016 roku w sprawie organizacji konkursów 
przedmiotowych dla uczniów gimnazjów  województwa łódzkiego w roku 
szkolnym 2016/2017

Zarządzenie nr 489/2016  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 
2016 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w szkołach 
podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017



WYPEŁNIENIE FORMULARZA DOSTOSOWAŃ PO SESJI 
do 1 lipca 2017 roku

• OKE została zobowiązana do zebrania danych 
ilościowych w zakresie dostosowań form i warunków 
na egzaminach pozostających w kompetencjach 
dyrektora szkoły

• prosimy o wypełnienie formularza, do którego link 
będzie znajdował się w panelu dyrektora po egzaminie 
w terminie czerwcowym

• termin do 1 lipca 2017 roku

25



PRZYGOTOWANIA DO  EGZAMINU
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Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

regulaminowy
wydłużony dla 
uprawnionych

19 kwietnia 
(środa)

humanistyczna

Historia i wiedza 
o społeczeństwie

9.00
60 min 80 min

Język polski
11.00

90 min 135 min

20 kwietnia 
(czwartek)

matematyczno
przyrodnicza

Przedmioty przyrodnicze
9.00

60 min 80 min

Matematyka
11.00

90 min 135 min

21 kwietnia 
(piątek)

język obcy 
nowożytny

Poziom podstawowy
9.00

60 min 80 min

Poziom rozszerzony
11.00

60 min 90 min

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO



DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Termin egzaminu Termin dystrybucji

19-21.04.2017 19-21.04.2017 godz. 5.00-7.30

01-05.06.2017 01.06.2017 godz. 5.00-7.30

od 1 do 50 
arkuszy

1 sztuka 
rezerwy

od 51 i 
więcej

2 sztuki 
rezerwy

Liczba arkuszy rezerwowych 
przydzielana szkołom  
(z każdego rodzaju z osobna,
nie łącznie).

Procedura ta dotyczy również 
płyt CD, czyli co najmniej  1 CD 
rezerwy na szkołę.

2
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w skład 
zespołu 

nadzorujące
go nie może 
wchodzić: 

w części pierwszej i części drugiej – nauczyciel zajęć 
edukacyjnych, z zakresu których jest przeprowadzany dany 
zakres odpowiedniej części egzaminu 

w części trzeciej – nauczyciel języka obcego nowożytnego,            
z zakresu którego jest przeprowadzany egzamin w danej sali 

• co najmniej 2 nauczycieli

• co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony 
w: 

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

• innej szkole lub w placówce

• w skład zespołu może wchodzić nauczyciel 
wspomagający lub specjalista

do 25 
uczniów PZN +1 CZN

od 26 
do 46 

uczniów
PZN +2 CZN

SKŁAD ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH
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• nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu 
gimnazjalnego

• sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę, swoje 
obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego

• fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu danego zakresu 
albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w danej sali

• szczególnie w przypadku dwuosobowego ZN należy dołożyć 
wszelkich starań, by ograniczyć do minimum czas, w którym 
zdający są pod nadzorem tylko jednej osoby

30
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ODBIÓR PRZESYŁEK Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

• odbioru może dokonać PZE lub upoważniony przez niego 
członek tego zespołu

• należy sprawdzić:
• czy przesyłka nie została naruszona?
• czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu?

• należy przechować i zabezpieczyć wszystkie materiały 
egzaminacyjne 

• w przypadku stwierdzenia, że przesyłka została naruszona 
lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych 
niezbędnych do przeprowadzenia należy:
– niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej oraz dystrybutora materiałów egzaminacyjnych
sekretariat@komisja.pl tel. 42 664 80 50 mirowski@komisja.pl tel. 42 664 80 
63 lub kom. 605 435 598 

– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje o dalszym 
postępowaniu

3
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PRZYGOTOWANIE SAL EGZAMINACYJNYCH
• brak pomocy dydaktycznych

• oddzielne ponumerowane stoliki

• losy z numerami stolików 

• stanowiska dostosowane

• miejsca dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów 

• zegar oraz tablica (plansza) do zapisania godziny rozpoczęcia 
i zakończenia danego egzaminu

• listy zdających (imię i nazwisko) przed wejściem do sali

• sprzęt (odtwarzacz płyt CD, nagłośnienie)

• zapasowe przybory do pisania

ZADANIE / DZIAŁANIE

sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i ich rozmieszczenie 

przeprowadzenie odsłuchu przykładowego nagrania z lat ubiegłych 

przed egzaminem z języka obcego
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PRZEBIEG 
EGZAMINU
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ROZPOCZĘCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

• przed wpuszczeniem zdających, zespołu 
nadzorującego i obserwatorów do sali 
egzaminacyjnej należy: 

• powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej 
urządzeń telekomunikacyjnych 

• upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory 
i materiały, w tym przede wszystkim pióro lub długopis z czarnym 
tuszem/atramentem, linijkę na matematyce

• przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, 
przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych

• przeprowadzić jednokrotnie danego dnia losowanie
numerów stolików 

• od losowania można odstąpić w przypadku uczniów rozwiązujących zestawy 
dostosowane, korzystających z leków/ opieki medycznej lub w innych 
uzasadnionych przypadkach

• zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały 
losowaniu
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• poinformowanie zdających o obowiązku zapoznania się przed 
przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją 
zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

• w szczególności o tym, że teksty do zadań sprawdzających 
rozumienie ze słuchu będą odtworzone z płyty CD, w przypadku 
trzeciej części egzaminu

36
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Odp. B

Zad. 1 odp. B
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poinformowanie uczniów

• o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 
egzaminacyjny zawiera odpowiednio zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę 
rozwiązań zadań egzaminacyjnych, kartę odpowiedzi 

• o konieczności sprawdzenia, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie 
kolejno ponumerowane strony 

• o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach 
przygotowanych przez OKE

• o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego (dotyczy zdających, którzy 
wykonują tę czynność samodzielnie)

• o zasadach zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego o dodatkowych 5 
minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi 
do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego 
na rozwiązanie zadań 

• o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy

• wszystkie arkusze niewykorzystane włożyć do odrębnej koperty
38
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ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH

Przenoszą zaznaczenia na kartę odpowiedzi Nie przenoszą zaznaczeń na kartę odpowiedzi

• niekorzystający z dostosowania warunków 
egzaminacyjnych (G1)

• niedostosowani społecznie lub zagrożeni 
niedostosowaniem społecznym (G1)

• znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub 
traumatycznej (G1)

• mający trudności adaptacyjne związane z 
wcześniejszym kształceniem za granicą (G1)

• z zaburzeniami komunikacji językowej (G1)

• Cudzoziemcy (G-C)

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim (G8)

• niesłyszący i słabosłyszący (G7)

• słabowidzący (G4, G5)

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
(G2)

• niepełnosprawni ruchowo (G1)

• z czasową niesprawnością rąk (G1)

• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się (G1)

• z afazją (G1)

zaznaczenia uczniów z zeszytu zadań na kartę 
odpowiedzi przenosi egzaminator zewnętrzny

przekazujemy do OKE całe arkusze



ELEMENTY ARKUSZA
historia i wiedza o społeczeństwie,

przedmioty przyrodnicze
język obcy  poziom podstawowy
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Część/Zakres (Poziom) Arkusz 

Co jest wysyłane w 

kopertach zwrotnych do 

OKE? 

Arkusze zawierające 

wyłącznie zadania 

zamknięte, tj. 

Część 1. 

historia i wiedza o 

społeczeństwie 

Część 2. 

przedmioty przyrodnicze 

Część 3. 

język obcy nowożytny na 

poziomie podstawowym 

arkusze standardowe 

zdających, którzy przenoszą 

odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi 

(1) zeszyt zadań 

egzaminacyjnych 

oraz 

(2) karta odpowiedzi 

(oderwana od zeszytu) 

arkusze standardowe 

zdających, którzy nie przenoszą 

odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi (np. 

uczniowie z opinią o dysleksji) 
zeszyt zadań 

egzaminacyjnych wraz z 

kartą odpowiedzi 

(nieoderwaną od zeszytu)arkusze w formie 

dostosowanej do potrzeb 

zdających z 

niepełnosprawnością 
41



12

4M     P   1       1  7   2

Przeliczone                          
i uporządkowane arkusze 

egzaminacyjne

Dzielenie arkusza 
egzaminacyjnego

Przeliczanie kart  
odpowiedzi

Przeliczanie arkuszy 
zadań

Sposób pakowania: historia i wiedza o społeczeństwie,  przedmioty przyrodnicze oraz język obcy  PP
Arkusze BEZ DOSTOSOWAŃ   

42

Arkusze zadań pakowane 
pod karty odpowiedzi
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ELEMENTY ARKUSZA
język polski,
matematyka

język obcy poziom rozszerzony



Część/Zakres (Poziom) Arkusz 
Co jest wysyłane w kopertach 

zwrotnych do OKE? 

Arkusze zawierające 

zadania otwarte oraz 

zadania zamknięte, tj. 

Część 1. 

język polski 

Część 2. 

matematyka 

Część 3. 

język obcy nowożytny 

na poziomie 

rozszerzonym 

arkusze standardowe 

zdających, którzy przenoszą 

odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi 

(1) zeszyt zadań 

egzaminacyjnych

oraz 

(2) karta rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych wraz z 

kartą odpowiedzi 

(nieoderwana od karty 

rozwiązań) 

arkusze standardowe 
zdających, którzy nie przenoszą 
odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi (np. 

uczniowie z opinią o dysleksji) 

arkusze w formie 

dostosowanej do potrzeb 

zdających z 

niepełnosprawnością 

zeszyt zadań egzaminacyjnych 

wraz z kartą odpowiedzi 

(nieoderwaną od zeszytu)
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M     M 1      1  7   2 4

Przeliczone                          
i uporządkowane arkusze 

egzaminacyjne

Dzielenie arkusza 
egzaminacyjnego bez 

odrywania karty 
odpowiedzi od karty 

rozwiązań zadań

Złożenie  karty  
odpowiedzi

Zamknięcie  karty  
rozwiązań zadań

Przeliczanie kart 
rozwiązań zadań           
z nieoderwanymi 

kartami odpowiedzi

Przeliczanie arkuszy 
zadań Dzielenie arkuszy 

egzaminacyjnych bez 
odrywania kart 

odpowiedzi od kart 
rozwiązań zadań

45
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Arkusze zadań pakowane 
pod karty rozwiązań zadań

Sposób pakowania: język polski , matematyka oraz język obcy PR
Arkusze BEZ DOSTOSOWAŃ   
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do odrębnych kopert zwrotnych pakowane są (odpowiednio rodzajami) 
prace zdających którzy:
• mających prawo do arkuszy w dostosowanej formie

tj.  G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8, G-Q, G-C 
o cały arkusz egzaminacyjny każdego zdającego z nieoderwaną 

kartą odpowiedzi
• zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich odpowiedzi na kartę 

o cały arkusz egzaminacyjny każdego zdającego, tj. zeszyt zadań 
egzaminacyjnych  wraz z włożoną do środka kartą rozwiązań 
zadań egzaminacyjnych z nieoderwaną kartą odpowiedzi 

lub 
o cały arkusz egzaminacyjny każdego zdającego tj. zeszyt zadań 

egzaminacyjnych z nieoderwaną kartą odpowiedzi 

sposób postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu 
egzaminu jest taki sam w terminie głównym i terminie dodatkowym

ODRĘBNE KOPERTY





WYPEŁNIENIE NIEOBECNIKA
BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU

4
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ZASTRZEŻENIA
UNIEWAŻNIENIA
WGLĄDY



Zgłaszanie zastrzeżeń

• w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego 
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego załączniku 13a

• termin rozpatrzenia przez OKE - 7 dni

• odwołanie do CKE w ciągu 3 następnych dni na załączniku 13c

• termin rozpatrzenia przez CKE – 7 dni
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Unieważnienia

Powody:

• niesamodzielne rozwiązania zadań

• występowanie w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań 
wskazujących na udostępnianie/korzystanie z rozwiązań innego ucznia

• zgłoszenie zastrzeżeń związanych przeprowadzeniem egzaminu

• zaistnienie okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu

• niemożność ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy 
egzaminacyjnej

Rodzice:

• otrzymują informację o zamiarze unieważnienia

• mają prawo do wglądu do dokumentacji 

• mogą wnieść do CKE zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE
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• odbywają się w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania 
zaświadczenia- wniosek na załączniku 16a

• termin i miejsce wglądu są ustalane w ciągu nie więcej 
niż 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku

• rodzice mogą złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów –
załącznik 16b

• dyrektor OKE informuje pisemnie rodziców o wyniku 
weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku

52

Wgląd do pracy

52
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WAŻNE KONTAKTY

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwolnienia z 
egzaminów, procedury

• 42 664-80-80 - ekapela@komisja.pl

• 42 664-81-96 - m.michalska@komisja.pl

Zamówienia pozasystemowe
(konsultacje w sprawie arkuszy, których nie można zamówić 
przez panel)

• 42 664-80-80 - ekapela@komisja.pl

• 42 664-81-96 - m.michalska@komisja.pl

Obsługa programów i paneli do zgłaszania zdających

• egzamin gimnazjalny - 42 664-80-85 - mariusz@komisja.pl

5
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WAŻNE KONTAKTY

Wglądy
• 42 664-81-96 - m.michalska@komisja.pl
Obserwatorzy zewnętrzni
• wszystkie egzaminy - rgawryszewski@komisja.pl
Szkolenia kandydatów na egzaminatorów
• egzaminy ogólnokształcące - 42 664-80-62 -

gosia@komisja.pl
Wyniki egzaminów
• egzamin gimnazjalny - 42 664-80-85 - mariusz@komisja.pl
Sprawozdania z przeprowadzonych egzaminów
• egzaminy ogólnokształcące - 42 664-80-69 -

ipecyna@komisja.pl, malgorzata.majchrzak@komisja.pl
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego

94-203 Łódź ul. Praussa 4
e-mail: komisja@komisja.pl

http://www.komisja.pl
fax.: 42 664 80 88

Małgorzata Michalska

kierownik 

Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia 

Ogólnego

tel. 691 300 603

m.michalska@komisja.pl

Juliusz Zaborowski

Zespół ds. obsługi województwa świętokrzyskiego

tel. 41 34-21-959

juliusz@komisja.pl

Dziękujemy za uwagę.
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ZASTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW 
OCENIANIA ZADAŃ OTWARTYCH

Prawo do zastosowania szczegółowych kryteriów oceniania zadań 
otwartych uwzględniających trudności w uczeniu się

• z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki
mają uczniowie 

• z afazją 
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

• z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych w porozumieniu 
z dyrektorem OKE  mają uczniowie 

• z zaburzeniami w komunikacji językowej 

• tylko z języka polskiego w porozumieniu z dyrektorem OKE mają 
uczniowie 

• mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za 
granicą

• cudzoziemcy    

5
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POMOC NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

przebieg pracy z arkuszem egzaminacyjnym musi być rejestrowany
•w formie jednego pliku audio
•bez zatrzymania nagrywania w trakcie egzaminu
•w takiej jakości, aby nagranie nie budziło wątpliwości co do 

przebiegu egzaminu
• zapisany na płycie CD lub DVD opisanej następująco:

• identyfikator szkoły
• kod zdającego
• numer PESEL zdającego
• informacja o rodzaju arkusza

w przypadku arkusza standardowego po otworzeniu arkuszy w sali 
egzaminacyjnej nauczyciel wspomagający sprawdza, czy ma tę 
samą wersję arkusza, co uczeń przez niego wspomagany

6
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ODCZYTYWANIE TEKSTÓW LICZĄCYCH 250 SŁÓW LUB WIĘCEJ

Dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
w których opinii wskazano

• dysleksję głęboką

• poważne trudności w czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu

Jeden z członków ZN odczytuje
• jeden raz głośno
• po kolei
• wszystkie teksty liczące po 250  słów lub więcej
• teksty stanowiące podstawę zadań części 1. sprawdzianu lub części 

humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
z języka polskiego.

Czasu odczytywania nie wlicza się do czasu pracy z zestawem.
Informacja o tym, że arkusz zawiera teksty do odczytania, 
będzie zamieszczona na stronie tytułowej.

6
1



• teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne 
ścieżki

• odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki
• podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do 

odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD
• jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do 

rozpoczęcia nagrania do zadania 1. , PZN wymienia płytę na rezerwową
• jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., 

PZN: 
• zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy 

związanej z wymianą płyty CD 
• wymienia płytę CD na rezerwową 
• zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z 

wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go 
odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD 

• przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła 
usterka płyty CD i odtwarza nagranie

UKŁAD NAGRAŃ NA PŁYCIE CD – WYSTĄPIENIE USTERKI
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• komputer połączony z drukarką, bez dostępu do Internetu i bez automatycznego 
sprawdzania pisowni

• trzeba zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii (drugi komputer, 
wymienny dysk, nagrywarka CD)

• na pierwszej stronie arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację: 
Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym lub Odpowiedzi 
zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym

• zdający przekazuje swoje odpowiedzi w formie wydruku opisanego kodem 
szkoły, trzyznakowym kodem ucznia i numerem PESEL

• na arkuszu, na wydruku nie można zamieszczać danych pozwalających na 
bezpośrednie zidentyfikowanie ucznia lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, 
pieczęci szkoły).

• odpowiedź musi być poprzedzona numerem zadania

• zestaw i wydruk pakujemy do jednej koperty opisanej adnotacją:  praca pisana 
na komputerze

• pliki zdającego należy usunąć z twardego dysku

KOMPUTER PODCZAS EGZAMINU
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