
1 
 

Szanowni Państwo,  

zgodnie z zaleceniami OKE jesteśmy jako szkoła zobligowani do poinformowania Państwa o 

przebiegu egzaminu ósmoklasisty. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu przekazujemy 

Państwu na bieżąco, zdając sobie sprawę, że sytuacja panującej pandemii i wynikające z tego 

ograniczenia mogą wpłynąć na przebieg egzaminu.  

Jak Państwo wiecie w dniach 5,8,9 lutego odbył się dla uczniów klas 8 na terenie szkoły 

próbny egzamin ósmoklasisty. Wyniki tego egzaminu są już uczniom znane i omówione przez 

nauczycieli. 

W dniach 17,18,19 marca 2021 r.(środa, czwartek, piątek)  przewidujemy również na 

terenie szkoły (gdyby nauczanie zdalne zostało do tego czasu przedłużone) przygotowany tym 

razem przez OKE drugi egzamin próbny – oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Bardzo prosimy uczniów, aby potraktowali ten egzamin priorytetowo i chcielibyśmy, aby był 

dla nich prawdziwym sprawdzianem wiedzy i umiejętności. Zależy nam na pełnej frekwencji  

i prosimy Państwa o dopilnowanie, aby wszyscy nasi uczniowie, nie licząc oczywiście 

sytuacji losowych, stawili się na ten egzamin w całości.  

Informacje dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty: 

1. Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego 

przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

2. Egzamin ma formę pisemną. 

3. Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien 

uzyskać). 

4. Wyniki z egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.  

5. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje 

egzaminacyjne. 

6. Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne  

na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (do 180 minut 

dla ucznia z wydłużonym czasem) 

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (do 150 minut dla ucznia 

z wydłużonym czasem) 

3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (do 135 

minut dla ucznia z wydłużonym czasem) 

data przedmiot czas czas dla uczniów z 

dostosowaniami  

25.05.2021 r     wtorek j. polski 120 min  

(9.00 – 11.00) 

180 min  

(9.00 – 12.00) 

26.05.2021 r     środa matematyka 100 min  

(9.00 – 10.40)        

150 min  

(9.00 – 11.30) 

27.05.2021 r.   czwartek  j. angielski 90 min  

(9.00 – 10.30)          

135 min  

(9.00 – 11.15) 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
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Egzamin w 2021 roku odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych nie  przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.  

data przedmiot czas czas dla uczniów z 

dostosowaniami  

16.06.2021 r      środa j. polski 120 min  

(9.00 – 11.00) 

180 min  

(9.00 – 12.00) 

17.06.2021 r   czwartek  matematyka 100 min  

(9.00 – 10.40)        

150 min  

(9.00 – 11.30) 

18.06.2021 r.    piątek j. angielski 90 min  

(9.00 – 10.30)          

135 min  

(9.00 – 11.15) 

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).   

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie 

ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. 

Wyniki i zaświadczenia 

Termin ogłaszania wyników egzaminu 

ósmoklasisty 

2 lipca 2021 r. 

 

 

Termin przekazania szkołom wyników, 

zaświadczeń i informacji 

do 8 lipca 2021 r. 

 

 

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz 

informacji 

9 lipca 2021 r. 

 

 

 

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali  centylowej  

dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń 

 zdobył za zadania z danego przedmiotu.   

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), 

którzy  uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż pozostali 

zdający.   

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia 

  (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało   73% 

wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało   27% 

zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami  uczniów  

w całym kraju.  

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.  

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu 

 przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych  z zakresu 

jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony  z egzaminu  

z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem  z przedmiotu najwyższego 

wyniku.  
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UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków  

i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb:  

 

 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 polega między innymi 

na:  

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia,  

b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, 

 c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

ósmoklasisty,  

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty1 , 

uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,  

f. 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 dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub 

pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

 

PRZYBORY POMOCNICZE 

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty1 ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą 

korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis 

(lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 

(odpowiedzi). 

 

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – 

jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków 

ołówkiem.  
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3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, 

którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze 

sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym. 

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać  

z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

Najważniejsze informacje dotyczące przebiegu egzaminu: 

1. O wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą do sali pojedynczo;  członek zespołu 

losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. 

2. Otrzymują kartki z imionami, nazwiskiem, kodem i peselem ucznia. 

3. Po wejściu do sali przedstawiciele Komisji egzaminacyjnej przypominają 

uczniom o: 

 obowiązku zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali do zdającego podchodzi członek 

zespołu nadzorującego, lub kiedy opuszcza salę egzaminacyjną, 

 skorzystaniu z toalety i niemożności wyjścia w trakcie egzaminu z sali, 

 samodzielnej pracy i niezakłócaniu przebiegu egzaminu ( pytania  mogą dotyczyć 

jedynie spraw   technicznych i organizacyjnych), 

 pozostawieniu wszystkich rzeczy w tym: telefony komórkowe, smartwatche w 

wyznaczonym miejscu poza salą, 

 możliwości wejścia do sali z małą butelką wody, 

 przygotowaniu przyborów do pisania – długopis z czarnym wkładem, 

(matematyka  - dodatkowo tylko linijka), 

 przypomnieniu o dodatkowych 5 minutach na przeniesienie odpowiedzi na karty 

(z wyłączeniem dyslektyków i uczniów piszących z wydłużonym czasem), 

 nieprzeszkadzaniu innym w sytuacji  wcześniejszego wyjścia  z egzaminu (uczeń 

chęć oddania arkusza sygnalizuje podniesieniem ręki, zamyka arkusz i odkłada go 

na brzeg stolika. Przedstawiciel zespołu nadzorującego sprawdza, czy arkusz jest 

kompletny i czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi). 

 W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie 

opuszczają sali egzaminacyjnej. 

4. Uczniowie otrzymują arkusze egzaminacyjne. 

 Każdy uczeń powinien: 

- dokładnie przeczytał instrukcję umieszczoną w arkuszu na pierwszej stronie, 

- wpisać  kod  i pesel na pierwszej stronie zeszytu zadań - arkusz ( wszystkie 

części egzaminu), 

- wpisać  kod i pesel na karcie odpowiedzi (wszystkie części egzaminu), 

5. Przedstawiciele Komisji egzaminacyjnej zapisują godzinę rozpoczęcia i 

zakończenia egzaminu na  tablicy. 

6. Wszyscy przestrzegają  procedur związanych z nieprzeszkadzaniem zdającym. 

7. 10 min przed zakończeniem egzaminu przewodniczący lub członek zespołu informuje 

o tym fakcie zdających. 

8. Dodatkowo uczniowie mają 5 minut na przeniesienie odpowiedzi i sprawdzenie 

arkuszy. 

9. Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają salę egzaminacyjną. 

 


