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Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

za dwa tygodnie rozpoczynają się egzaminy ósmoklasistów. Przypominamy najważniejsze informacje: 

 Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej. 

 Egzamin jest obowiązkowy. 

 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

 Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy. 

 Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. 

 Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. 

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

 

1. język polski – 16.06.2020. (wtorek), godz. 9.00 

2. matematyka – 17.06.2020. (środa), godz. 9.00 

3. język obcy nowożytny – 18.06.2020. (czwartek), godz.9.00 

Termin dodatkowy (dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili 

do egzaminu w kwietniu.): język polski – 07.07.2020 r. – godz. 9.00 – godz. 9.00, 

matematyka – 08.07.2020., język obcy nowożytny – 09.07.2020. – godz. 9:00 

Egzaminy trwają: 

1. egzamin z języka polskiego – 120 min.  

2. egzamin z matematyki – 100 minut 

3. egzamin z języka obcego nowożytnego – 90 minut. 

 

W przypadku uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do przedłużenia czasu pracy trwa 

odpowiednio: 

– egzamin z języka polskiego - 180 minut 

– egzamin z matematyki - 150 minut 

– egzamin z języka obcego nowożytnego -  135 minut. 

 

W dniu egzaminu (przed wejściem do sali egzaminacyjnej): 

 Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.15 w strojach galowych. Mają ze sobą 

legitymacje. Pojedynczo wchodzą do szkoły. 

 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. 

 Zostawiają swoje rzeczy osobiste w sali  klasy 5 (parter). Telefony powinny być wyłączone.  
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 Następnie udają się do pod wyznaczoną salę egzaminacyjną (zostaną pokierowani). Losują 

numery ławek, wchodzą do sal i zajmują wylosowane miejsce.  

 Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis  z czarnym 

tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.  

Uczniowie nie wnoszą na salę żadnych torbek, plecaków itp., mogą mieć wodę. 

 Istnieje całkowity zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub 

korzystania z takich urządzeń w tej sali oraz podczas wyjść do toalety podczas trwania 

egzaminu. 

 Na egzaminie nie można również korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem uczniów 

mogących skorzystać z takiego dostosowania). 

 

Przed egzaminem uczniom przypomina się, że wyniki egzaminu poznają i zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 31 lipca 2020r. 

Spośród wszystkich uczniów zdających zostanie wybrany przedstawiciel, który będzie obecny 

przy otwieraniu materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego. Po tej czynności wybrany uczeń wraca wraz z właściwym przewodniczącym 

zespołu nadzorującego do swojej sali. 

Podczas egzaminu (po wejściu do sali): 

 Uczniowie mogą mieć ze sobą małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze przy 

nodze stolika. 

 Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na 

stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory 

pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE (czarny długopis, linijka na egzaminie z 

matematyki). Zdający nie mogą pożyczać sobie materiałów egzaminacyjnych ani przyborów 

piśmienniczych.  

 Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej mogą zdjąć maseczki. W trakcie egzaminu zdający 

ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;  

2) wychodzi do toalety;  

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

 Uczniom przypomina się o zakazie dotykania dłońmi okolic twarzy, a także przestrzegania 

higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia). 

 Uczniowie zostają poinformowani o zakazie kontaktowania się między sobą podczas 

egzaminu. 

 Po rozdaniu arkuszy uczniowie: 

– zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza, 

– sprawdzają kompletność arkusza tj. czy zawiera zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi, 

– czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony 
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– czy nr pesel na naklejkach jest prawidłowy 

– NIE WOLNO PODPISYWAĆ SIĘ NA ARKUSZU! 

– wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach 

arkusza egzaminacyjnego (w przypadku uczniów z dostosowaniem robi to członek zespołu 

egzaminacyjnego) 

– 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).   

 Uczniom zostaje przekazana ustna informacja nt. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;  

dodatkowo – drugiego dnia - zostaje przekazana informacja nt. pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym z matematyki: 

- konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych, 

- konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych 

(instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia 

poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również 

zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym) 

 Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela (godzina 

rozpoczęcia i zakończenia egzaminu zostanie zapisana na tablicy w widoczny miejscu). 

 Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu 

egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w 

czasie trwania egzaminu. 

 W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali – w uzasadnionych przypadkach uczniowie 

udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez 

podniesienie ręki. Zostawia na ławce zamknięty arkusz. Czas jego nieobecności odnotowuje 

się w protokole. 

 Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali. 

 Jeżeli uczeń skończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki, 

zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Uczeń może opuścić salę egzaminacyjną 

najpóźniej na 15 minut przed upływem czasu przeznaczonego na egzamin. 

 Jeżeli uczeń zakłócałby przebieg egzaminu, przewodniczący przerywa mu pracę i unieważnia 

egzamin. 

Egzamin można również unieważnić, gdy uczeń: 

1. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie 

2. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z 

takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej 

3. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie 

dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych 
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Uczeń, któremu unieważniono egzamin, pisze go w terminie lipcowym. 

 Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o 

konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (uczniowie z dostosowaniem nie 

przenoszą odpowiedzi z arkusza na kartę odpowiedzi!). 

 Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z 

arkuszem egzaminacyjnym: 

1. informuje zdających o zakończeniu pracy 

2. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez 

uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek 

zaznaczenia odpowiedzi na karcie) 

3. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez 

uczniów 

4. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg 

stolika. 

Po egzaminie: 

 Osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego - w obecności zdających - zbierają od 

uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z 

matematyki - również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność 

materiałów 

 Przewodniczący wyznacza ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów 

egzaminacyjnych 

 Pozostali uczniowie opuszczają salę 

 Przewodniczący zespołu nadzorującego z danej sali (w obecności przedstawiciela zdających) 

przygotowuje materiały  do przekazania przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego: 

- odnotowuje na wykazie uczniów w danej sali oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez 

zdających, 

- zaznacza przyznane uczniom uprawnienia, poprzez zamalowanie odpowiedniego pola na 

zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, 

- przygotowuje materiały do OKE. 

- przeliczają, porządkują i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją OKE 

 Uczniowie mają zakaz gromadzenia się w celu omawiania wrażeń po egzaminie.  
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Wyniki: 

 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów 

sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu kart odpowiedzi – w 

przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja 

Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych. 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

 Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję 

egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Szczegóły znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, sekcja 7.5. 

Szczegółowe informacje dot. egzaminu dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji 

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

 

 


