
Egzamin ósmoklasisty 2020 rok 

Informacja dla uczniów i rodziców 



Najważniejsze fakty 

• Egzamin ósmoklasisty jest państwowym 
egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej. 

• Egzamin jest obowiązkowy. 

• Egzamin ma formę pisemną. 

• 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. 

 



Terminy 

  

 
21 kwietnia 2020 (wtorek), godz. 9.00 – język polski 

 

22 kwietnia 2020 (środa), godz. 9.00 – matematyka  

 

23 kwietnia 2020 (czwartek), godz. 9.00 – język obcy nowożytny 



Egzamin ósmoklasisty 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, 

którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do 

egzaminu w kwietniu: 

 

 • język polski – 1 czerwca 2020 r.  

• matematyka – 2 czerwca 2020 r.  

• język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty powtarza ostatnią klasę (nie 

dotyczy ucznia spełniającego kryterium zwolnienia z egzaminu).  

 

Terminy ogłaszania wyników egzaminów, 

przekazania szkołom oraz wydania uczniom 

wyników i zaświadczeń 

Termin ogłaszania wyników egzaminu  

19 czerwca 2020 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  

19 czerwca 2020 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  

26 czerwca 2020 r.  



Terminy dodatkowe 

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  

•  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. 



 

Czas trwania egzaminu 

 
Dzień pierwszy 

 Język polski  - 120 minut (180 minut) 

 

- długopis  

- legitymacja szkolna 



Czas trwania egzaminu 

Dzień drugi  

Matematyka - 100 minut (150 minut) 

 

- długopis               

- linijka  

- legitymacja szkolna 



Czas trwania egzaminu 

 Dzień trzeci  

Język obcy - 90 minut (135 minut) 

 

- długopis  

- legitymacja szkolna 



Czas trwania egzaminu 

 

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie 

arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut  

na sprawdzenie poprawności przeniesienia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 



 

Informacje o egzaminie  z języka polskiego  

 
Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części.  

Znajdują się w nim zadania  zamknięte (od 12 do 17) oraz otwarte (od 5 do 9, łącznie z 
wypracowaniem) – w sumie od 17 do 26  zadań.  

 

Część 1.  

Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: literackiego (epickiego / 
dramatycznego / lirycznego) i nieliterackiego (popularnonaukowego / 
publicystycznego / naukowego). W zadaniach mogą się pojawić krótkie fragmenty 
innych utworów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. obraz, plakat), 
przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy.  

Część 2.  

Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) na jeden z dwóch tematów do wyboru: 

 1)   o charakterze twórczym (opowiadanie, list prywatny, współczesna wersja mitu, 
baśni, legendy lub przypowieści, wywiad),  

2)   o charakterze argumentacyjnym (rozprawka, przemówienie, artykuł, list otwarty, 
recenzja) 



Informacje o egzaminie z matematyki 

 Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie znacznej samodzielności 
w posługiwaniu się ogólnymi umiejętnościami matematycznymi. 

Uczniowie zmierzą się z rozwiązywaniem zadań dotyczących wykorzystania 
matematyki na co dzień – zarówno stosowania wzorów i reguł, jak i logicznego 
myślenia oraz uporządkowanego działania.   

Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał od 19 do 23 zadań.  

Na początku arkusza występują zadania zamknięte (ok. 15), po nich następują otwarte 
(ok. 6).  

•     Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, 
na dobieranie.  

• Przykładowe typy zadań otwartych to: obliczeniowe, na uzasadnianie, tworzenie 
strategii.  

• Przykładowe zadania zawarte zostały w:  

- Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019, 

- Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019. Matematyka. Przykładowy 
arkusz  egzaminacyjny (EO_1)  

-  Arkusz próbny 2018 – egzamin ósmoklasisty. Matematyka (OMAP-100-1812). 



Informacje o egzaminie  z języka angielskiego 

Egzamin ósmoklasisty charakteryzuje się także dużą liczbą zadań otwartych, czyli takich, 

które wymagają od ucznia udzielenia własnej odpowiedzi, a nie np. wybrania odpowiedzi 

spośród podanych.  

Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części.  

Część 1. 

 Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć nagrania, 

których uczeń wysłucha dwukrotnie.  

Część 2.  

Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji – uczniowie 

będą musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji.  

Część 3.  

Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania ze zrozumieniem.  

Część 4.  

Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie będą rozwiązywać zadania badające 

ich znajomość gramatyki.  

Część 5. 

 Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być list/e-mail, wpis na blogu, 

zaproszenie, ogłoszenie lub notatka. 



Przebieg egzaminu 

• na ławce może być tylko arkusz, długopis, a w 

przypadku matematyki także linijka.  

• uczniowie mogą mieć małą butelkę wody. 

• uczniowie otrzymują arkusz z zadaniami do 

rozwiązania wraz z kartą odpowiedzi. 

• uczniowie powinni być ubrani w strój galowy. 



 

Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej: 

 
• Kalkulatora 

• Odtwarzacza MP3 

• Słownika 

• Telefonu 

• Smartwatch’a 



Przebieg egzaminu 

•  Przed wejściem do sal zostaną umieszczone, w 
widocznym miejscu, listy zdających (imię i 
nazwisko) w danej sali. 

•  Zdający powinni mieć przy sobie dokument 
stwierdzający tożsamość (np. legitymację 
szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W 
przypadku braku odpowiedniego dokumentu 
tożsamość ucznia może być potwierdzona przez 
jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej 
szkoły. 



Przebieg egzaminu 

• Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z 
każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach 
arkusza  egzaminacyjnego (na  stronie  tytułowej 
zeszytu zadań  egzaminacyjnych oraz na karcie 
odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i 
numer PESEL, a w przypadku braku numeru 
PESEL – serię i numer paszportu lub innego  
dokumentu  potwierdzającego tożsamość oraz 
naklejki przygotowane przez okręgową komisję 
egzaminacyjną.  Uczeń nie podpisuje arkusza 
egzaminacyjnego. 



Przebieg egzaminu 

• Podczas egzaminu z każdego przedmiotu 
każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku 

• W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać 
salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, 
po uzyskaniu  zezwolenia przewodniczącego 
zespołu nadzorującego  i  po zapewnieniu 
warunków wykluczających możliwość 
kontaktowania się z innymi osobami, poza 
osobami udzielającymi pomocy medycznej. 



Przebieg egzaminu 

W przypadku:  

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań egzaminacyjnych lub 

• zakłócania przebiegu egzaminu, lub  

• wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub  

przyborów pomocniczych niewymienionych w 

komunikacie dyrektora CKE egzamin danego 

ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego 

może zostać unieważniony. 



Zwolnienia z egzaminu 

Z egzaminu zwolniony jest uczeń:  

‒   z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze 
względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym.  

Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej.   

Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.  

‒ który ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny nie 
mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w 
terminie dodatkowym.  

‒ który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo 
laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z 
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. 



Wgląd w pracę 

• 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. 

• Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się 
do dyrektora właściwej okręgowej komisji 
Egzaminacyjnej.  Wniosek  może  być  złożony  
osobiście  przez ucznia  lub  jego rodziców, lub 
przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub 
pocztą tradycyjną. 



 

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.  

• motywuj, ale nie naciskaj. 

• pokaż dziecku, że w nie wierzysz. 

• wspólnie z dzieckiem stwórz sposób na powtórki. 

• podpowiadaj, jak trenować koncentrację i pamięć. 


