
Egzamin ósmoklasisty 2021 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 

  

 
25 maja 2021 (wtorek), godz. 9.00 – język polski 

 

26 maja 2021 (środa), godz. 9.00 – matematyka  

 

27 maja 2021 (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 maju: 

 

 • język polski – 16 czerwca 2021 r.  

• matematyka – 17 czerwca 2021 r.  

• język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 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  

2 lipca 2021 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  

8 lipca 2021 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  

9 lipca 2021 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 z czarnym tuszem 

- legitymacja szkolna 



Czas trwania egzaminu 

Dzień drugi  

Matematyka - 100 minut (150 minut) 

 

- długopis z czarnym tuszem              

- linijka  

- legitymacja szkolna 



Czas trwania egzaminu 

 Dzień trzeci  

Język obcy - 90 minut (135 minut) 

 

- długopis z czarnym tuszem 

- legitymacja szkolna 



Czas trwania egzaminu 

 

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie 

arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut  

na sprawdzenie poprawności przeniesienia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 



Wymagania egzaminacyjne 

• W roku 2021 egzamin ósmoklasisty jest 
przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych określonych w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

16 grudnia 2020 r., zwanych dalej 
„wymaganiami egzaminacyjnymi” 



 

Informacje o egzaminie  z języka polskiego  

 
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka 

polskiego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 
zawiera zmianę formuły arkusza 

1. Zmniejszona jest liczba zadań w arkuszu 
egzaminacyjnym. 

2. Za rozwiązanie zadań można uzyskać 45 punktów. 

3. W części I arkusza (ok. 20 zadań opartych na dwóch 
tekstach) uczeń może zdobyć 25 pkt, w tym ok.50% za 
zadania otwarte). 

4. W części II arkusza (wypracowanie) – temat do wyboru 
spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie 



Informacje o egzaminie z matematyki 

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z 

matematyki obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 

zawiera zmianę formuły arkusza 

 

1. Zmniejszona jest liczba zadań otwartych w arkuszu 

egzaminacyjnym. 

2. Za rozwiązanie zadań można uzyskać 25 punktów, w 

tym: 15 pkt za zadania zamknięte, 10 pkt za zadania 

otwarte. 

 

 



Informacje o egzaminie  z języka angielskiego 

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka 

polskiego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 

zawiera zmianę formuły arkusza 

    W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza 

liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność 

rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i 

znajomość środków językowych oraz zadań 

zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów 

pisanych i znajomość środków językowych. Za 

rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 

55 punktów.  



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. 



WYTYCZNE 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i 

przeprowadzania w 2021r. Egzaminu 

ósmoklasisty 



WYTYCZNE 

• Na egzamin ósmoklasisty może przyjść wyłącznie 

osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez 

objawów chorobowych kompatybilnych z objawami 

COVID-19. 

• Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca 

w egzaminie nie może przyjść na ten test, jeżeli 

przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach 

domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. 



WYTYCZNE 

• Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na 

teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

• Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły 

zbędnych rzeczy. 

• Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych 

przyborów piśmienniczych i linijki. Uczniowie nie 

mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. 



WYTYCZNE 

• Szkoła nie zapewnia wody pitnej i posiłków. Na egzamin 

można przynieść własną butelkę z wodą. 

• Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której 

przeprowadzany jest egzamin, uczniowie zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte 

usta i nos. 

• Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi 

ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową). 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z 

wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin, po 

zajęciu miejsc przez uczniów. 



WYTYCZNE 

• Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do 

momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest 

przeprowadzany egzamin. Po zajęciu miejsca w sali (w 

trakcie egzaminu) uczeń 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. 



WYTYCZNE 

• Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w 
przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po 
sali, w której jest przeprowadzany egzamin, powinni 
mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy 
obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy 
zachowaniu niezbędnego odstępu. 

• Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą –jeżeli 
uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w 
trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku 
(w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg 
egzaminu, siedząc albo stojąc. 



WYTYCZNE 

• Na egzamin uczniowie wchodzą wejściem A i B, 

korzystają z szatni utworzonych przy salach 

egzaminacyjnych. 

• Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce 

(płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest w każdej sali, w 

której jest przeprowadzany egzamin). 

• Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą 

oraz przed salą, w której jest przeprowadzany egzamin 

–zarówno przed egzaminem, jak i po jego zakończeniu.  

 



WYTYCZNE 

• Uczniowie, wrażeniami po teście dzielą się między 

sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów, telefonicznie, a unikają spotkań w 

grupie, np. przy wejściu do szkoły. 


