
Egzamin ósmoklasisty

Vademecum o egzaminie



Egzamin – najważniejsze fakty: 

● Egzamin jest obowiązkowy

● obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu 
do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. 

● Egzamin ma formę pisemną.

● wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

● wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej



Cele przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje: 

1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie 
obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, 
jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację 
zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia 

1. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które 
wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych 
przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba 
kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.



W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech 
przedmiotów obowiązkowych, tj.:

1. języka polskiego,
2. matematyki,

3. języka obcego nowożytnego (język angielski lub język niemiecki).



 25 maja 2021r.  - język polski
od godz. 9.00 do 11.00

 26 maja 2021r. – matematyka
od godz. 9.00 do 10.40

 27 maja 2021r.  - język obcy nowożytny
od godz. 9.00 do 10.30

Terminy egzaminu ósmoklasisty



Ósmoklasiści, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych
nie mogli przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie 

kwietniowym, a także ci, którym egzamin przerwano, 
przystępują do niego w dodatkowym

terminie, wyznaczonym przez dyrektora CKE.

Dodatkowy egzamin odbędzie się:
16 czerwca 2021r. – język polski
17 czerwca 2021r. – matematyka

18 czerwca 2021r. – język obcy nowożytny

Termin egzaminów dodatkowych



Zwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty
Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej 
w wykazie olimpiad oraz laureatów konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego 
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, 

są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego 

przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” 
oraz maksymalny wynik, tj. „100%”



Uprawnienia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie 
z  niepełnosprawnościami, niedostosowani społecznie 

oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w 
art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) 

przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych 
do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane 

w komunikacie o dostosowaniach.





Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępują
uczniowie z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim lub znacznym 
lub mający niepełnosprawności sprzężone, 

gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym.











Czas trwania egzaminu

ósmoklasisty z poszczególnych 
przedmiotów :

•język polski – 120 minut

dla uczniów z przedłużonym czasem do 180 minut,

•matematyka - 100 minut

dla uczniów z przedłużonym czasem do 150 minut,

•język obcy nowożytny – 90 minut

dla uczniów z przedłużonym czasem do 135 minut.





Na egzamin bezwzględnie nie wolno się spóźnić.
W bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy uczeń przyjdzie do szkoły, 
a wszyscy już weszli do sali i rozpoczęli czynności organizacyjne, 

uczeń może wejść za zgodą dyrektora – jeśli jednak wejdzie, 
kończy pracę ze wszystkimi.

Jeśli uczeń pojawi się w szkole, gdy wszyscy rozpoczną już pracę 
z arkuszem, a nie otrzyma zgody na pisanie egzaminu, 

musi napisać egzamin w dodatkowym terminie.

Procedury dla uczniów



Zestawy egzaminacyjne
 Każdy uczeń (słuchacz) przystępujący do egzaminu ósmoklasisty 

otrzymuje zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi 
(tzw. arkusz egzaminacyjny).

 Zestawy do przeprowadzania egzaminu przygotowują okręgowe komisje 
egzaminacyjne, a o tym, który z nich będą rozwiązywać ósmoklasiści 

decyduje dyrektor CKE. 
 Przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach.



Czynności organizacyjne

 Jeden ze zdających z każdej sali uczestniczy w otwarciu paczek 
z zestawami w gabinecie dyrektora.

 Pozostali uczniowie wchodzą zgodnie z procedurą 
oraz zasadami ustalonymi przez komisję.



Wejście do sali

 Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia  na egzamin urządzeń 
telekomunikacyjnych i multimedialnych.

 Jeśli urządzenie zostanie przyniesione na egzamin i  zakłóci przebieg pracy, 
egzamin dla danego ucznia zostaje przerwany.

 Uczeń losuje miejsce przy stoliku.
 W sali należy usiąść na wyznaczonym miejscu.

 Karteczki z numerem miejsca ustalonym przez komisję nie wolno przekładać.



Rozdanie arkuszy
 Punktualnie o 9.00 członkowie komisji rozdają arkusze.

 Uczniowie czytają instrukcję, wpisują  w wyznaczonym miejscu swój kod, numer 
PESEL i naklejają naklejki – na początku arkusza oraz  na karcie odpowiedzi.

 Sprawdzają, czy arkusz jest kompletny.

 Nauczyciele pomagają uczniom i odpowiadają na pytania, dotyczące części 
organizacyjnej.



ARKUSZ EGZAMINACYJNY – język polski / język 
angielski



ARKUSZ EGZAMINACYJNY - MATEMATYKA



Arkusz egzaminacyjny – kodowanie pracy





Arkusz egzaminacyjny – zaznaczanie odpowiedzi



Początek pracy z arkuszem

 Po zakończeniu wszystkich czynności organizacyjnych 
rozpoczyna się właściwa praca z arkuszem.

 Członkowie komisji nie odpowiadają 
na żadne pytania dotyczące zadań. 



Zachowanie w czasie pracy

 W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu 
egzaminu, a w szczególności:

- nie opuszcza sali (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji po uzyskaniu pozwolenia  
przewodniczącego zespołu),

- nie opuszcza wyznaczonego miejsca w sali, 
- w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
- nie wypowiada uwag i komentarzy, 
- nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przewodniczący przerywa uczniowi egzamin. Uczeń musi 
przystąpić do egzaminu z danej części w drugim terminie (część rozumiemy jako dzień egzaminacyjny).



Wyjście z sali w czasie pracy

 W bardzo uzasadnionych sytuacjach uczeń może wyjść  z 
sali (np. w celu zażycia leku), ale dzieje się to pod okiem 
nauczyciela dyżurującego na korytarzu.

 W innych sytuacjach uczeń nie opuszcza sali.



Koniec pracy z arkuszem
 Należy wykorzystać cały czas przeznaczony na pracę z arkuszem.
 Po zakończeniu pracy uczeń odkłada arkusz na brzeg stolika i czeka, aż podejdzie do 

niego jeden z członków komisji, który sprawdza poprawność kodowania i 
uzupełnienia karty odpowiedzi.

 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań z zestawem 
egzaminacyjnym, uczniowie stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu 
nadzorującego.

 Jeden uczeń z każdej sali zostanie poproszony o pozostanie do momentu spakowania 
materiałów do koperty – jego nazwisko zostanie zapisane w protokole.



Co trzeba zabrać!!!
 Bezwzględnie każdy zdający zaopatruje 

się w długopis z czarnym wkładem.

 W drugim dniu należy dodatkowo przynieść linijkę. Rysunki
– jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.

 Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.






