
Egzamin ósmoklasisty



 Egzamin ósmoklasisty obejmuje 

wiadomości i umiejętności określone 

w podstawie programowej w  odniesieniu 

do wybranych przedmiotów nauczanych

w klasach I – VIII. 

Egzamin zostanie przeprowadzony: 

21, 22 i 23 kwietnia 2020 r.

od godz. 9.00



Zostanie przeprowadzony egzamin próbny z:                                                   
1.języka polskiego 

2.matematyki 

3.języka obcego 



Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być 
przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym 

(tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, 
formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w 
czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na 
egzaminie) oraz diagnostycznym

(tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, 
które dany uczeń opanował już w stopniu 
zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, 
które wymagają jeszcze doskonalenia). 

Z egzaminu próbnego nie zostaną wystawione 
oceny cząstkowe



Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem 
obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń 
musi do niego przystąpić, aby ukończyć 
szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, 
jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego 
egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.





 Uwaga: Uczeń może wybrać tylko ten język,

którego uczy się w szkole w ramach

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 Może zdawać egzamin z języka, którego naukę 

kontynuuje, 

albo z języka, którego naukę rozpoczął w klasie 7. 

Poziom trudności egzaminu jest jednak taki sam.



Zadania na egzaminie ósmoklasisty

 W arkuszu egzaminacyjnym z każdego 

przedmiotu znajdą się zarówno 

zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń 

wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), 

jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń 

samodzielnie formułuje odpowiedź). 



Część 1.
Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: 

literackiego (epickiego / dramatycznego / lirycznego) i 
nieliterackiego (popularnonaukowego / publicystycznego / 
naukowego). W zadaniach mogą się pojawić krótkie 
fragmenty innych utworów literackich i nieliterackich, teksty 
ikoniczne (np. obraz, plakat), przysłowia, powiedzenia, 
frazeologizmy.

Część 2.
Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) na jeden z dwóch 

tematów do wyboru:
1)  o charakterze twórczym (np. opowiadanie, list prywatny, 

współczesna wersja mitu, baśni, legendy lub przypowieści),
2)  o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, 

przemówienie, artykuł, list otwarty).



- Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie znacznej 
samodzielności 
w posługiwaniu się ogólnymi umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie 
zmierzą się 
z rozwiązywaniem zadań dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień 
– zarówno stosowania wzorów i reguł,  jak i logicznego myślenia 
oraz uporządkowanego działania;

- Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał od 19 do 23 zadań. Na 
początku arkusza występują zadania zamknięte (ok. 15), po nich następują 
otwarte (ok. 6);

- Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wielokrotnego wyboru, prawda –
fałsz, 
na dobieranie;

Przykładowe typy zadań otwartych to: obliczeniowe, na uzasadnianie, tworzenie 
strategii;

- Informacje o rodzaju i stopniu trudności zadań, które mogą pojawić się na 
egzaminie 

ósmoklasisty z matematyki, oraz o sposobie ich oceniania zostały 
zamieszczone 
w opracowaniach opublikowanych w 2017 r. przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną. Są to: Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od 
roku szkolnego 2018/2019;  Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 
2018/2019. Matematyka. Przykładowy arkusz  egzaminacyjny (EO_1).



Egzamin z języka angielskiego będzie sprawdzał przede wszystkim umiejętność wykorzystania
języka

w życiu codziennym. Dlatego na egzaminie pojawią się zadania wymagające przetwarzania
informacji

w języku angielskim, czyli np. wymagające tłumaczenia, streszczenia, parafrazy. Egzamin
ósmoklasisty charakteryzuje się także dużą liczbą zadań otwartych, czyli takich,
które wymagają od ucznia udzielenia własnej odpowiedzi, a nie np. wybrania odpowiedzi
spośród podanych. Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części.

Część 1.
Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć nagrania, 

których uczeń wysłucha dwukrotnie.

Część 2.
Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji – uczniowie 

będą musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji.

Część 3.
Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Część 4.
Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie będą rozwiązywać zadania badające 

ich znajomość gramatyki.

Część 5.
Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być list/e-mail, wpis na blogu, 

zaproszenie, ogłoszenie lub notatka. 



Termin dodatkowy egzaminu – 1, 2, 3 czerwca 2020 –

przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w

terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie

programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych 

nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. 

W latach 2019–2021 na egzaminie 

z języka polskiego będą pojawiały się pytania dotyczące lektur 

obowiązkowych tylko dla klas 7 i 8.



Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o 
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

z zakresu jednego 
z przedmiotów objętych egzaminem 

ósmoklasisty, są zwolnieni 
z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z 

niego maksymalny wynik. Będą mieli również 
pierwszeństwo w rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo 
uzyskują także laureaci konkursów z 

przedmiotów nieobjętych egzaminem.
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W dniu egzaminu obowiązuje strój galowy.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie 
przybory do pisania: 

 pióro lub długopis z czarnym 
tuszem/atramentem, 

 w przypadku egzaminu z matematyki również 
linijkę. (Nie wolno pisać ołówkiem)

 Uczeń może przynieść małą butelkę wody, która będzie stała na 
podłodze obok jego ławki



Na egzaminie nie można korzystać z 
kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także 

przynosić i używać żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych!



Uczniowie uprawnieni do dostosowania:
1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie 
społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 
3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania 
4. chory lub niesprawny czasowo zaświadczenie o stanie 

zdrowia wydane przez lekarza
5.posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 
dyskalkulią
6. który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 

kształceniem za granicą 



b. zaburzenia komunikacji językowej 
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną - pozytywna opinia 
rady pedagogicznej 
7. cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka 
polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu -
pozytywna opinia rady pedagogiczne



Zaświadczenie o stanie zdrowia, lub opinię, 
przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później 
niż do 15 października 2019 r. W sytuacjach 
losowych zaświadczenie lub opinia mogą być 
przedłożone w terminie późniejszym, 
niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.



W przypadku:

❑ stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub 

❑ zakłócania przebiegu egzaminu, lub

❑ wniesienia do sali egzaminacyjnej 
materiałów lub przyborów  pomocniczych  
niewymienionych w komunikacie dyrektora 
CKE egzamin danego ucznia z danego 
przedmiotu egzaminacyjnego może zostać 
unieważniony 



 Rodzic deklaruje język jaki dziecko będzie 
zdawać na egzaminie do 30 września



19 czerwca 2020 r.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje
wyniki egzaminu do szkoły.

26 czerwca 2020 r. – zakończenie roku 
szkolnego

Uczeń otrzymuje – wraz ze świadectwem –
zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty.



Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty 
będą przekazywane przez wychowawców klas 

lub dyrektora szkoły poprzez dziennik 
elektroniczny. 

Na stronie internetowej szkoły istnieje 
zakładka egzamin „ósmoklasisty”


