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Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem 
na zakończenie szkoły podstawowej.

Egzamin jest obowiązkowy i ma formę pisemną.

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

Wynik ma znaczenie 
przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.



Termin
Godzina 

rozpoczęcia

Język polski
21 kwietnia 2020 r.

(wtorek)
9:00

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty 
jest przeprowadzany: 

W terminie 
głównym

(wtorek)

Matematyka
22 kwietnia 2020 r. 

(środa)
9:00

Język angielski
23 kwietnia 2020 r. 

(czwartek)
9:00

W terminie 
dodatkowym

Język polski
1 czerwca 2020 r. 

(poniedziałek)
9:00

Matematyka
2 czerwca 2020 r.

(wtorek)
9:00

Język angielski
3 czerwca 2020 r.

(środa)
9:00



Przedmiot Czas
Czas 

dla uczniów 
z dostosowaniem

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Język polski 120 minut do 180 minut

Matematyka 100 minut do 150 minut

Język obcy nowożytny 
(język angielski) 

90 minut do 135 minut



Na egzamin uczeń przynosi:

kilka długopisów z czarnym wkładem 
(niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywanych), 
na egzamin z matematyki – dodatkowo linijkę,  
legitymację szkolną (ważna i podpisana przez  ucznia). legitymację szkolną (ważna i podpisana przez  ucznia). 

Na salę egzaminacyjną można wnieść butelkę z wodą.

Na egzamin ósmoklasisty nie można wnieść do sal egzaminacyjnych 
żadnych urządzeń elektronicznych: 

telefonów komórkowych, smartwachy itp.



Sytuacje szczególne w trakcie egzaminu ósmoklasisty”
W przypadku:
stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
ucznia
wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej
z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborówz urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów
pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
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.



Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej 
i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, 
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy 
od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną 
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.



Wyniki egzaminu ósmoklasisty
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.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby 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 zdający.

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



Termin ogłaszania wyników 
egzaminu ósmoklasisty

19 czerwca 
2020 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

egzaminu ósmoklasisty 2020 r.
Termin przekazania szkołom 

wyników i zaświadczeń
19 czerwca 

2020 r.
Termin wydania zaświadczeń 

oraz informacji zdającym
26 czerwca 

2020 r.



Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą 
nieodpłatnie pobrać informatory o egzaminie ósmoklasisty 

z poszczególnych przedmiotów 
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory

oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne 
z poszczególnych przedmiotów 

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



Jak wesprzeć dziecko w przygotowaniach do egzaminu?

Oswajaj z egzaminem ‒ przeanalizujcie wspólnie, jak on przebiega, 
jakie są jego wymagania i ile jest czasu na rozwiązanie arkuszy 
z poszczególnych przedmiotów.

Sprawdźcie, ile to czasu, rozwiązując zadania w ciągu 90 (j. obcy) Sprawdźcie, ile to czasu, rozwiązując zadania w ciągu 90 (j. obcy) 
100 (matematyka) i 120 (j. polski) minut.

Motywuj, ale nie naciskaj.

Pokaż dziecku, że w nie wierzysz.

Wspólnie z dzieckiem stwórz sposób na powtórki.

Podpowiadaj, jak trenować koncentrację i pamięć.




