
Co trzeba wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty? 

1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty: 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje 

następujące przedmioty:  

➢ język polski  

➢ matematykę  

➢ język obcy nowożytny. 

Termin główny egzaminu ósmoklasisty: kwiecień (dokładny termin ustala Dyrektor CKE) 

Termin dodatkowy: czerwiec 
 

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. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w 

szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.  

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. 
 

2. Struktura egzaminu: 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający 

spełnia te wymagania. 

Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia. 

➢ egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut 

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

➢ egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w 

przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

➢ egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (lub nie więcej niż 

135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony). 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu 

przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi (5 minut). 

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają 

wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż 

po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej 

ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający 

kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). 
 



3. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia): 

Uczeń zobowiązany jest do: 

➢ losowania numeru stolika, przy którym będzie pracował;  

➢ zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją 

zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,  

➢ sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny 

zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi   

➢ sprawdzenia, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno 

ponumerowane strony, sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach 

przygotowanych przez OKE. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego 

braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy 

rezerwowych. 

➢ kodowania arkusza egzaminacyjnego (wyjątek uczniowie ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się) 

➢ rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela  

➢ zgłaszania konieczności skorzystania z toalety  

➢ przestrzegania zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy . 
 

Uczeń stosuje właściwy sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz 

wykorzystuje dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie 

wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą 

pracować. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. 

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni 

opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 

nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po 

zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi 

osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez 

podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na 

wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego 

nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. 

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających 

związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie 

trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze 

sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka 

konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed 

rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

Podczas egzaminu obowiązuje: 

➢ zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub 

korzystania z takich urządzeń w tej sali  

➢ zakaz korzystania z kalkulatora oraz słowników.  



Przybory i materiały, które zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej:  

➢ w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – pióro lub długopis z 

czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów 

zmazywalnych / ścieralnych)  

➢ dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. 

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy 

z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby 

uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

Należy pamiętać o: 

➢ posiadaniu przy sobie dokumentu stwierdzającego tożsamość (np. legitymacji 

szkolnej) i okazaniu go w razie potrzeby 

➢ konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu  

➢ o tym, że 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) 

➢ możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 

4. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności 
ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie 
pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z 
arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu 
nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W 
przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się). 

5. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy 
oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

6. W przypadku:  

a.  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia  

b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w 
komunikacie o przyborach  

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego 
przedmiotu. Taki uczeń przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym. 

7.  Na stronie internetowej CKE (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ ) dostępne są:  

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019  

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne  

c. od grudnia 2018 r. – arkusze próbne. 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

