
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – INFORMACJE DLA UCZNIÓW  

I RODZICÓW 

1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

 Termin główny Termin dodatkowy 

język polski 16 czerwca 2020r., 
godz. 9.00 

7 lipca 2020r., godz. 
9.00 

matematyka  17 czerwca 2020r., 

godz. 9.00 

8 lipca 2020r. , godz. 

9.00 

język angielski 18 czerwca 2020r., 

godz. 9.00 

9 lipca 2020r., godz. 

9.00 

 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, 

który: 

• Z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

głównym,  

albo: 

• przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin 

ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). 

• Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje 

również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił 

egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

 

2. Struktura egzaminu. 

Uczniowie zdają egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka 

obcego nowożytnego (którego wyboru dokonali rodzice poprzez złożenie 

stosownej pisemnej deklaracji). Egzamin obejmuje wiadomości i 

umiejętności określone w podstawie programowej. 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu: 

Język polski – 120 minut 

Matematyka – 100 minut 

Język angielski – 90 minut. 

3. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty: 



• Uczeń przed wejściem do sali losuje numer stolika,  przy którym 

będzie pracował. 

• Uczeń otrzyma kartkę z kodem ucznia i peselem oraz stosowną 

ilość naklejek do przyklejenia w odpowiednim miejscu arkusza. 

• Kodowanie arkusza egzaminacyjnego polega na wpisaniu w 

odpowiednie miejsca kodu ucznia i numeru pesel i zamalowaniu 

odpowiednich kratek oznaczających kod ucznia; dodatkowo 

uczniowie przykleją otrzymane naklejki w wyznaczone do tego 

miejsca na arkuszu egzaminacyjnym  – szczegółowych instrukcji 

udzielać będą przewodniczący zespołów nadzorujących przebieg 

egzaminu w danej sali. 

• Uczniowie zobowiązani są sprawdzić kompletność  arkusza 

egzaminacyjnego, wszystkie usterki zgłaszają przewodniczącemu 

zespołu nadzorującego. 

• Wszelkie czynności związane z kodowaniem, sprawdzaniem 

kompletności arkusza oraz rozpoczynania pracy z arkuszem 

uczeń wykonuje po otrzymaniu pozwolenia/polecenia od 

przewodniczącego/ członka zespołu nadzorującego. 

• W czasie trwania egzaminu uczniowie zobowiązani są pracować 

samodzielnie, bez zakłócania egzaminu innym zdającym. 

• Konieczność skorzystania z toalety uczeń zgłasza poprzez 

podniesienie ręki i odłożenie zamkniętego arkusza na brzeg 

stolika.  Uczeń wychodzi w towarzystwie członka zespołu 

nadzorującego, a fakt ten zostaje odnotowany w protokole 

przebiegu egzaminu. 

• Po całkowitym zakończeniu pracy z egzaminem (po upływie czasu 

egzaminu oraz dodatkowych 5 minutach na sprawdzenia 

poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi) 

uczniowie zamykają arkusze egzaminacyjne i odkładają je na 

brzeg stolika. 

• Uczniowie stosują się do zaleceń zespołu nadzorującego przebieg 

egzaminu w danej sali. 

4. Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi: 

• Uczniowie zaznaczają odpowiedzi do zadań zamkniętych na 

karcie odpowiedzi poprzez zamalowanie pola/kratki 

oznaczającej wybraną odpowiedzi. Przewodniczący zespołów 

nadzorujących przypomną uczniom o sposobie zaznaczania 

odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Instrukcja będzie się 

znajdować również w arkuszu egzaminacyjnym. 



• W arkuszu egzaminacyjnym będzie się również znajdować 

informacja na temat nanoszenia poprawek na karcie 

odpowiedzi. 

5. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym uczniowie otrzymują dodatkowo 5 minut na 

sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi. W tym czasie uczniowie nie rozwiązują zadań 

egzaminacyjnych, sprawdzają jedynie, czy wszystkie odpowiedzi 

zostały przeniesione na kartę odpowiedzi oraz dokonują 

ewentualnego przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

6. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki konieczne 

będzie wyrwanie ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych, na której zostaną zapisane  

rozwiązania zadań otwartych . 

7. Przybory: 

• Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z 

każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 

(atramentem) przeznaczony do rozwiązywania zadań. 

• Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający 

powinien mieć linijkę. Rysunki-jeżeli trzeba je wykonać-

zdający wykonują długopisem. 

8. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń 

telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w sali. 

9. Uczniowie pracują z arkuszem egzaminacyjnym samodzielnie. 

10. Istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej – w razie takiej konieczności dyrektor szkoły 

poinformuje o procedurze wglądu do pracy. 

11. Wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach zostaną przekazane do 31 lipca 2020r. 

12. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

(www.cke.gov.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty 

dostępne są: 

• informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 

2018/2019, 

• przykładowe arkusze egzaminacyjne, 

• arkusze egzaminów próbnych, 

• arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty w kwietniu 2019r. 

13. Szczególne zasady przeprowadzania egzaminu związane z 

COVID-19 uczniowie otrzymają w osobnej instrukcji. 

 

http://www.cke.gov.pl/

