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Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie:

➢Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego 
przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) 
przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

➢Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć 
linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują 
długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

➢Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą 
korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego 
używają w procesie dydaktycznym.





• zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, 

• uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemców).



1. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu 
odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości 
zdających.

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.



• zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia 

• zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych 

• wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych 

• odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 
ósmoklasisty

• ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne ucznia

• zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela 
wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu 
danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu 
z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 





• Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 4.4., 
lub opinię, o której mowa w pkt 4.5., przedkłada się 
dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2021 r. 

• W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być 
przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po 
otrzymaniu dokumentu.

• Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 4.6. i 
4.7., jest wydawana na wniosek:
✓nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole 

zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu 
zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia,
✓rodziców albo pełnoletniego ucznia.

• Do 22 listopada 2021 r. dyrektor szkoły lub 
upoważniony przez niego nauczyciel informuje na 
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o 
wskazanych sposobach dostosowania warunków lub 
formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do 
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
tego ucznia.



• Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają 
oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze 
wskazanych sposobów dostosowania nie później niż do 
26 listopada 2021 r.

• Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wystąpi po 26 
listopada 2021 r., dyrektor szkoły lub upoważniony przez 
niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie 
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym 
przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach 
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty.



Egzamin ósmoklasisty powinien odbywać się w oddzielnej sali, 
jeżeli zdający korzysta z co najmniej jednego z następujących 
dostosowań: 

➢korzystanie z urządzeń technicznych 

➢korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku 
egzaminu z języka obcego nowożytnego 

➢udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu 
nadzorującego) w czytaniu i/lub pisaniu 

➢czas przedłużony o dodatkowe przerwy.



Przedłużenie czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego, 
oznacza, że pracę z arkuszem można wydłużyć:

➢z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut 

➢z matematyki – nie więcej niż o 50 minut 

➢z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.



Pomoc nauczyciela wspomagającego:

Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego 
w czytaniu i/lub pisaniu, przebieg egzaminu ósmoklasisty 
musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego 
dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część pracy 
egzaminacyjnej.



W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia 
lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora właściwej 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty 
może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w 
domu) - nie później niż do 24 lutego 2022 r.

Jeżeli konieczność przyznania dostosowania, o którym mowa 
powyżej, nastąpi po ww. terminie, stosowne uzgodnienia 
muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu 
przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takiego 
dostosowania.


