
INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA 

ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY NAUCZYCIELA 

WSPOMAGAJĄCEGO 

 

1. Zdający może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub 

pisaniu, jeśli rada pedagogiczna wskazała taki sposób dostosowania na podstawie 

odpowiednich dokumentów. 

2. Zdający i nauczyciel wspomagający powinni być wdrożeni do takiej formy 

współpracy i sprawnie się porozumiewać. Jeśli dysfunkcja zdającego jest sprzężona z 

wadą wymowy, konieczne jest, aby do wspomagania w pisaniu został wyznaczony 

nauczyciel, członek zespołu nadzorującego, który dokładnie rozumie wypowiedź 

zdającego. 

3. Egzamin ósmoklasisty dla osoby korzystającej z pomocy nauczyciela 

wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu musi odbywać się w oddzielnej sali. 

4. Arkusze egzaminacyjne otrzymują zdający i nauczyciel wspomagający. Arkusz dla 

nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony zgodnie z zasadami określonymi 

w pkt 3.4.21. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy. 

5. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel wspomagający 

zapoznaje zdającego z instrukcją na pierwszych stronach arkusza. Nauczyciel 

wspomagający oraz zdający wspólnie ustalają zasady komunikowania się i pracy. Po 

otworzeniu arkuszy nauczyciel wspomagający sprawdza, czy ma tę samą wersję 

arkusza, co uczeń. Jeżeli nauczyciel wspomagający ma inną wersję arkusza, zgłasza 

ten fakt przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który powiadamia 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. PZE może podjąć decyzję o 

wykorzystaniu arkusza rezerwowego. Jeżeli wersja arkusza rezerwowego nie 

odpowiada wersji arkusza zdającego, wówczas nauczyciel wspomagający odczytuje 

treść poszczególnych opcji odpowiedzi, pomijając oznaczenia literowe lub cyfrowe 

(np. A., B., C., 1., 2.), którą dana opcja odpowiedzi jest oznaczona. Uczeń wskazuje 

treść odpowiedzi, a nauczyciel wspomagający zapisuje albo treść odpowiedzi albo 

oznaczenia literowe – w sposób jednoznaczny wskazując w materiale, z którą wersją 

arkusza oznaczenia te są zgodne – ucznia czy nauczyciela wspomagającego. 

6. Nauczyciel wspomagający nie może udzielać zdającemu wyjaśnień dotyczących 

zadań, w tym tekstów. 

7. Arkusze zdającego i nauczyciela wspomagającego należy w ten sam sposób 

zakodować i odpowiednio opisać na pierwszej stronie: „arkusz zdającego” i „arkusz 

nauczyciela wspomagającego w pisaniu / w czytaniu / w czytaniu i pisaniu”. Jeżeli 

odpowiedzi zdającego są zapisywane na kartkach dołączonych do czarnodruku, na 

górze każdej kartki z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. 

kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL (można również przykleić naklejkę 

przygotowaną przez OKE). Na dole każdej kartki należy zapisać numer strony wraz z 

liczbą ogólną stron, np. „str. 2 z 4”. Na żadnych materiałach egzaminacyjnych (na 

arkuszu, na kartkach) nie można zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie 

zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu 

szkoły, pieczęci szkoły), ani dołączać do nich opinii, orzeczeń i zaświadczeń. W 

przypadku wspomagania w pisaniu podstawą oceny pracy zdającego jest arkusz 



nauczyciela wspomagającego przekazany do okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Jeżeli zdający chce samodzielnie zapisać odpowiedzi do wybranych zadań, 

nauczyciel wspomagający udostępnia mu swój arkusz do zapisania 36 Informacja o 

sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku 

szkolnym 2022/2023 rozwiązania / wykonania rysunku. Arkusz nauczyciela 

wspomagającego w pisaniu, częściowo uzupełniony przez zdającego, stanowi pracę 

ucznia podlegającą ocenie. Arkusz zdającego nie będzie oceniany; zapisy w jego 

arkuszu egzaminacyjnym są traktowane jako brudnopis. 

 8. Osoba wspomagająca wykonuje za zdającego wszystkie czynności związane z 

kodowaniem arkusza egzaminacyjnego. 

9. W przypadku uczniów korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w 

czytaniu i/lub pisaniu, nauczyciel ten odczytuje cały arkusz lub czyta go sukcesywnie 

i czeka na sygnał zdającego, że jest on gotowy do dyktowania odpowiedzi. Zdający 

sam decyduje, w jakiej kolejności wykonuje zadania. 

10. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanej formie, 

odczytywanie tekstu arkusza, o którym mowa w pkt 5.3.9., jest wliczone w czas 

przeznaczony na pracę z arkuszem, który jest wydrukowany na stronie tytułowej 

arkusza. W przypadku uczniów korzystających z arkusza standardowego czas pracy z 

arkuszem może być odpowiednio wydłużony zgodnie z komunikatem o 

dostosowaniach. 

11. Zdający podaje słownie treść odpowiedzi, którą wybrał w zadaniach 

zamkniętych, a nauczyciel wspomagający zaznacza ją w odpowiednim miejscu na 

karcie odpowiedzi (dołączonej do swojego arkusza) albo – w przypadku uczniów 

niewidomych – zapisuje ją na kartkach dołączonych do czarnodruku. 

12. Jeśli w rozwiązaniu jest konieczne wykonanie rysunków, nauczyciel 

wspomagający wykonuje każdy rysunek zgodnie z przekazywanym przez zdającego 

opisem kolejnych czynności. 

13. Jeśli uczeń samodzielnie zapisze odpowiedzi do niektórych zadań, np. wykona 

rysunki, w nagłówku pierwszej strony arkusza należy dodatkowo wymienić numery 

tych zadań i przy każdym z nich (w tekście arkusza) zapisać adnotację, np. „uczeń 

wykonał samodzielnie”. 

14. W ramach obowiązującego czasu zdający może poprosić o przeczytanie zapisanej 

wypowiedzi w całości lub we fragmentach w celu naniesienia poprawek. 

15. W przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, nauczyciel 

wspomagający kieruje uwagę zdającego na konieczność pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym, jeżeli zauważy, że uczeń jest zdekoncentrowany. 

16. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej7 ) ma prawo do korzystania z pomocy 

nauczyciela wspomagającego w pisaniu, jeżeli głębokość zaburzenia grafii 

uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i jeżeli zdający w toku edukacji 

został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem. 

17. Zdający chory lub niesprawny czasowo może – na podstawie zaświadczenia o 

stanie zdrowia wydanego przez lekarza – korzystać z pomocy nauczyciela 

wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego (możliwe 



wtedy, gdy uczeń nie może pisać sam i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w 

oddzielnej sali). 

18. W przypadku uczniów niewidomych, przystępujących do egzaminu z języka 

obcego nowożytnego, którzy nie korzystają z arkusza w piśmie Braille’a, 

wspomaganie w czytaniu i/lub pisaniu dotyczy strony tytułowej arkusza oraz treści 

całego arkusza (poleceń do zadań, zadań oraz zamieszczonych w arkuszu tekstów) i 

odbywa się w trzech etapach. Przed odtworzeniem materiału dźwiękowego 

nauczyciel wspomagający odczytuje tekst ze strony tytułowej arkusza. W trakcie 

przerw podczas odtwarzania materiału dźwiękowego nauczyciel wspomagający 

odczytuje polecenia do zadań oraz zadania na rozumienie ze słuchu i zapisuje 

odpowiedzi dyktowane przez ucznia. Po zakończeniu części arkusza zawierającej 

zadania na rozumienie ze słuchu nauczyciel wspomagający odczytuje polecenia do 

pozostałych zadań, zadania oraz zamieszczone w arkuszu teksty i zapisuje, na 

dołączonych do czarnodruku kartkach, odpowiedzi dyktowane przez zdającego. Nie 

dotyczy to uczniów posiadających opinię dotyczącą objęcia danego ucznia opieką 

psychologiczno-pedagogiczną. 

 

SEKCJA 5. Sytuacje szczególne w trakcie egzaminu ósmoklasisty 

 

 

19. Jeżeli uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub 

pisaniu, przebieg pracy z arkuszem egzaminacyjnym musi być rejestrowany w formie 

jednego pliku audio, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) należy przygotować dostępne urządzenie umożliwiające nagranie przebiegu całej 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym, sprawdzić jego działanie oraz zaplanować 

sposób postępowania w przypadku awarii, np. zapasowy sprzęt nagrywający 

2) przebieg egzaminu z danego przedmiotu musi być utrwalony w formie jednego 

pliku audio bez zatrzymania nagrywania w trakcie egzaminu 

3) jakość nagrania nie może budzić wątpliwości co do przebiegu egzaminu; 

nieczytelne (niepełne, niezrozumiałe) nagranie może być podstawą do unieważnienia 

egzaminu z danego przedmiotu 

4) nie dopuszcza się możliwości rejestracji przebiegu pracy z arkuszem na dyktafonie 

stanowiącym część oprogramowania telefonu komórkowego 

5) plik audio należy zapisać na nośniku wybranym przez szkołę, np. płycie CD lub 

DVD, dysku USB, w celu jego późniejszego odtwarzania 

6) nośnik należy w sposób jednoznaczny opisać; należy podać: kod szkoły, kod 

ucznia, nr PESEL i informację o rodzaju arkusza. 

20. Po zakończeniu pracy arkusz egzaminacyjny ucznia oraz nauczyciela 

wspomagającego, nośnik z nagraniem należy spakować do jednej koperty, opisanej 

zgodnie z ogólnymi zasadami, z adnotacją „praca wykonana z nauczycielem 

wspomagającym oraz nagrania”, zamieścić informację o liczbie dołączonych 

nośników i przekazać wszystkie materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego. 


