
INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) I UCZNIÓW 
 

w roku szkolnym 2019 / 2020 
 
I. PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY 
 
1. Kluczowe informacje o egzaminie: 
 
a. harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
b. struktura egzaminu: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Zakres sprawdzanych umiejętności: Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego1 oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.  

1Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 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 specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356, ze zm.; dostępne pod adresem: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf)  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf


Wybór języka obcego nowożytnego: Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z 
tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin 
ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w 
wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. 
c. zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty: 
 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
 

Przebieg egzaminu każdego dnia został opisany szczegółowo w tekście „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I 
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020” dostępnym pod 
adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 
 

d. sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi 
 
arkusz egzaminacyjny zawiera:   1.zeszyt zadań egzaminacyjnych   2.kartę odpowiedzi 
 
 
 
 
 1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Rozwiązania tych zadań, w których wybiera się poprawną odpowiedź, trzeba zaznaczyć na karcie odpowiedzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta odpowiedzi –karta dołączona na perforacji – albo do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, albo do 
karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych – na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w 
danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym. 
 

Dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi: 
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). 
 

e. sposób pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron 
tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie 
rozwiązań zadań egzaminacyjnych: 
 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych – osiem środkowych stron wyrywanych z arkusza z matematyki, na których 

zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w tym arkuszu egzaminacyjnym. Karta rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych jest zawarta wyłącznie w przypadku arkusza „standardowego” egzaminu przeprowadzanego w 

kwietniu; arkusze w dostosowanej formie oraz arkusze egzaminu przeprowadzanego w styczniu i czerwcu nie 

zawierają takiej karty, zdający rozwiązują zadania otwarte w zeszycie zadań egzaminacyjnych. 
 

f. obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich 
urządzeń w tej sali 
 

g. przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej: 
•  każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym 

tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 
• dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – 

zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 
 

„Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.” dostępny jest pod adresem:  
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 
 

h. konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu 
• 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. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu. 
 
Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu 
lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, z jednego z powodów określonych w pkt a-c., przystępuje 
ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o 
harmonogramie 
 
Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn określonych w pkt a-c  nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z 
danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”. 
 
 

2. Terminy: 
 

• do 27 września 2019 r. zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

 
• do 30 września 2019 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi 

do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z 
matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym 

 
• do 15 października 2019 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 
 

• do 20 listopada 2019 r. przekazanie rodzicom uczniów pisemnej informacji o wskazanym przez radę 
pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających 

 
• do 25 listopada 2019 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 

dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa wyżej  

• do 21 stycznia 2020 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracji o j. obcym 
 

• do 7 kwietnia 2020 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w 
przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych. 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


3. Stosowne formularze stanowią załączniki do  tekstu „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I 
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020” dostępnej pod 
adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 
 
4. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl , w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: 
 
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 
 
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne 
 
c. arkusze egzaminu próbnego 
 
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r. 
 
II. PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1. Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:  
a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania 
zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań 
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia 
 
b. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu 
 
c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z 
urzędu) 
 
d. niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu zaginięcia lub zniszczenia 
pracy egzaminacyjnej 
 
W przypadku unieważnienia egzaminu z w/w przyczyn szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych 
wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia 
na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury. 
 
2. Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej: 
 

a. 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 terminie 6 miesięcy od dnia 
wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

b. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej 
osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców 

c. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo 
przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a) 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
http://www.cke.gov.pl/


d. Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie niż określona w załączniku 16a. We wniosku o wgląd do 
pracy egzaminacyjnej należy wskazać: 

*  imię i nazwisko zdającego 

*  PESEL zdającego 

*  dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail 
oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie 
informacji o wyznaczonym terminie wglądu 

-  przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy. 

 
Procedury dot. wglądu do pracy opisane są szczegółowo w tekście „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I 
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020” dostępnym pod 
adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 

 
 

III. Szczególne rozwiązania dotyczące  organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego. 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga 
pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać 
przyborów od innych zdających. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali zdający zachowują odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m ) 

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, 
materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i 
nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po 
zajęciu miejsc przez zdających . Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 
może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest 
wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca 
w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający 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 egzaminacyjnej. 

10. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu 
miejsca przy stoliku. 

11. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


12. W celu uniknięcia  tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną zdający powinni się 
stawić w szkole o godzinie: 

a) 8:20 – zdający, którzy piszą w przedłużonym czasie w salach: 11, 12, 13 

b) 8:30 – pozostali zdający, którzy piszą w salach: 3, 4, 5 

13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut 
przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed 
zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 
egzaminacyjnej. 

14.Rodzice / opiekunowie prawni przekazują informację wychowawcom klasy o zdających chorujących na alergię 
albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego 
muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów 
„niepokojących”. 

15. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 
nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego 
w wyznaczonym miejscu. 

16. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o 
zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.  

 

Opracowano na podstawie materiałów opublikowanych na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl (w zakładce 
poświęconej egzaminowi ósmoklasisty)   

http://www.cke.gov.pl/

