


PODSTAWA PRAWNA:

- USTAWA Z DNIA 7 IX 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY

(DZ.U. Z 2016R., POZ. 1943, ZE ZM.),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

NARODOWEJ Z DNIA 1 SIERPNIA 2017R. W SPRAWIE

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I SPOSOBU

PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

(DZ.U . Z 2017R., POZ. 1512),
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 14 II 

2017R. W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA

OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM DLA UCZNIÓW Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

LUB ZNACZNYM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I 

STOPNIA, KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

DO PRACY ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ

(DZ.U. Z 2017R., POZ. 356)



Termin główny: 16, 17 i 18 czerwca 2020, 

 Termin dodatkowy: 7, 8 i 9 lipca 2020,
 Obowiązkowy dla wszystkich uczniów kl. 8 

(zwolnienie z egzaminu tylko w wyjątkowych 

przypadkach, m.in. laureaci lub finaliści 

olimpiad przedmiotowych, laureaci 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych z 

danego przedmiotu – uczeń otrzymuje za daną 

część egzaminu wynik 100%),

 Przystąpienie do egzaminu jest jednym z 

warunków ukończenia szkoły 

podstawowej.



FUNKCJE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 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,

 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.



Obejmuje zakres wiadomości i umiejętności    

określony w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (wprowadzonej do 

szkół dla kl. I, IV i VII we wrześniu 2017r.),

Ma formę pisemną,

 Obowiązują wiadomości i umiejętności               

z przedmiotów nauczanych na drugim                  

i pierwszym etapie edukacyjnym,

Test egzaminacyjny składa się z zadań 

zamkniętych i otwartych.



CZĘŚCI   EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

CZĘŚĆ 1

JĘZYK POLSKI 

(czas : 120 min.)

CZĘŚĆ 3

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

(czas: 90 min.)

od 2022r. – przedmiot do wyboru przez ucznia 

(spośród przedmiotów:historia, chemia, 

geografia, fizyka, biologia)

CZĘŚĆ 2

MATEMATYKA
(czas : 100 min.)



CZĘŚĆ  3 - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY :

czas: 90 min. 

Uczeń wybiera jeden z języków obcych, 

spośród tych obowiązkowych, których uczy się 

w szkole

→ język angielski,

→ język niemiecki,

!!!! W klasie 8 do 30 września rodzice ósmoklasistów 

składają deklaracje z którego języka obcego ich dziecko 

będzie zdawało egzamin. 



Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                                                                

w tym uczniowie niepełnosprawni , niedostosowani 

społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym 

przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z 

ogólnym harmonogramem i według obowiązujących 

wymagań egzaminacyjnych,  

w warunkach lub formach dostosowanych do ich 

potrzeb.



W dni egzaminu ósmoklasisty:
- Uczennice i uczniowie klas ósmych przystępujący do 

egzaminu przychodzą do szkoły na godz. 8.20  wejściem 

głównym szkoły od ul. Królowej Jadwigi 54

- Przy wejściu do szkoły uczennice/uczniowie otrzymają 

maseczki do zakrycia ust i nosa, które są zobowiązani 

założyć.  Maseczkę uczennice/uczniowie zdejmują po zajęciu 

miejsca we wskazanej sali egzaminacyjnej.

- Maseczkę należy założyć ponownie przy wychodzeniu z sali 

egzaminacyjnej

- W oczekiwaniu na wejście do sali egzaminacyjnej i po jej 

opuszczeniu należy przestrzegać przepisów sanitarnych i 

zachować dystans społeczny z innymi osobami (należy unikać 

tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną)



 Egzamin przeprowadza zespół nadzorujący składający 

się z co najmniej dwóch nauczycieli nieuczących 

danego przedmiotu  (w tym przynajmniej jeden 

nauczyciel z innej szkoły),

 Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać 

uczniom egzaminowanym wyjaśnień dotyczących 

zadań egzaminacyjnych. Nie mogą też w żaden sposób 

komentować zadań egzaminacyjnych.

 W czasie egzaminu każdy uczeń siedzi przy osobnym 

stoliku i ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać 

zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym,



 Na stoliku mogą znajdować się: arkusze egzaminacyjne, 

materiały i przybory pomocnicze wskazane w 

komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku 

uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne 

pomoce konieczne ze względu na tę chorobę lub 

niepełnosprawność. 

 Na salę egzaminacyjną uczennica/uczeń może wnieść 

własną butelkę wody, którą należy postawić na podłodze 

koło stolika.

 Zdający przebywają w sali egzaminacyjnej przez cały 

czas trwania egzaminu, mogą jedynie opuszczać ją tylko 

w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia 

przewodniczącego zespołu nadzorującego, przy 

zapewnieniu braku możliwości kontaktowania się z 

osobami postronnymi (z wyjątkiem służb medycznych).



Przy wejściu na salę egzaminacyjną: 

- Należy okazać własną legitymację szkolną 

członkom zespołu nadzorującego

- Przewodniczący zespołu nadzorującego 

LOSUJE MIEJSCE DLA 

KAŻDEJ UCZENNICY/UCZNIA

i kieruje ją/jego do 

odpowiedniego stolika



W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych 

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnieść telefonów komórkowych ani 

żadnych urządzeń elektronicznych służących do nagrywania lub 

odtwarzania



Egzamin z danego przedmiotu może być unieważniony 
w przypadku:

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadań 
egzaminacyjnych,

lub

 zakłócania przebiegu egzaminu,

lub

 wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub 
przyborów pomocniczych niewymienionych w 
komunikacie dyrektora CKE.

EGZAMIN MOŻE BYĆ UNIEWAŻNIONY 
PODCZAS JEGO TRWANIA LUB PO NIM, JEŻELI 

EGZAMINATOR SPRWADZAJĄCY PRACE 
STWIERDZI NIESAMODZIELNOŚĆ PRACY 

UCZNIA

(uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu w 
terminie dodatkowym)



Zaświadczenie o  wynikach egzaminacyjnych:

• po sprawdzeniu prac przez zewnętrznych 

egzaminatorów uczeń otrzyma zaświadczenie     o 

wynikach, w następujących zakresach :

- język polski,

- matematyka,

- język obcy nowożytny;

- od 2022r. wybrany  przez ucznia przedmiot, 

wynik procentowy,

 wynik centylowy,

Wydanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty:  31 lipca 2020 w sekretariacie szkoły

W lipcu 2020r. poprzez idziennik zostaną przekazane 

uczennicom/uczniom loginy i hasła do Zintegrowanego 

Interfejsu Użytkownika w celu dostępu do elektronicznych 

wyników egzaminu ósmoklasisty



INFORMATORY O EGZAMINIE 

ÓSMOKLASISTY Z 

POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

EGZAMINACYJNYCH

od roku szkolnego 2018/2019:

do pobrania ze strony internetowej 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Poznaniu : 

www.oke.poznan.pl

w zakładce : egzamin ósmoklasisty

(tam również zamieszczone są 

przykładowe arkusze egzaminacyjne)

http://www.oke.poznan.pl/

