
OGÓLNA INFORMACJA O EGZAMINIE 
ÓSMOKLASISTY  

DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w 
wymaganiach edukacyjnych. 
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. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, 
w terminie głównym: 

1. język polski –26 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00  
2. matematyka –27 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00  
3. język obcy – 28 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 
 

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym 
terminie, przystępuje do niego  w terminie dodatkowym: 

 

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa)– godz. 9:00  
2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek)– godz. 9:00  
3. język obcy – 18 czerwca 2021 r. (piątek)– godz. 9:00 

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 
2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, która trwa 90 minut. 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cudzoziemcy przystępują 
do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.  

Uczniowie, którzy posiadają odpowiednie zalecenia mogą mieć wydłużony czas pracy 
o połowę.  

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis 
z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.  

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także 
przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

W trakcie egzaminu każdego ucznia obowiązuje samodzielność w  rozwiązywaniu 
zadań.   
 
  



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.  
 
 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty 

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).  

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach 
o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. 

Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi 

W każdym teście jest opisany sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 

 

  

  



Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym uczeń: 

a. jest informowany o zakończeniu pracy,  

b. ma wyznaczony dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają 

obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). 

c. po upływie dodatkowego czasu zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika.  

 

UWAGA!!!! 
W PRZYPADKU  arkusza egzaminacyjnego z matematyki –  
konieczne będzie  wyrwanie ze środka arkusza 8 stron-  tworzących kartę rozwiązań zadań 
egzaminacyjnych. Konieczne jest więc zapisanie rozwiązań zadań otwartych w karcie 
rozwiązań zadań egzaminacyjnych – pozostała część nie będzie sprawdzana!  
 
 

 
 
 
 
Pozostałe arkusze nie mają karty rozwiązań do wyrwania: 
 

 
  



 

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 okręgowej komisji egzaminacyjnej, 
w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń 
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

 

Wyniki i zaświadczenia 

W 2021 r. uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca, natomiast 9 lipca 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 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.  

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik 
procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich 
zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik 
centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju. 

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

 

 
Więcej informacji  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 próbnego egzaminu ósmoklasisty  
 
 
 

 

 


