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maj 2021 



EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY 

• obowiązkowy  

• niezbędny do ukończenia szkoły podstawowej 

WYNIK EGZAMINU   

• podany w procentach  i w centylach 

• brak minimalnego wyniku do zdania, ale wynik 

ważny w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

• termin ogłoszenia wyników: 2 lipca 2021 

• zaświadczenie z wynikiem będzie wydane  uczniom 

w dniu 9 lipca 2021 

 



TERMIN GŁÓWNY 

Data Przedmiot Czas 

trwania 

Czas 

dodatkowy 

Wydłużenie 

dla 

dostosowań 

25 maja 

2021r. 

godz. 9.00 

 

JĘZYK POLSKI 

 

120 minut 

 

 

5 minut na 
sprawdzenie 

poprawności 

przeniesienia 

odpowiedzi 

do karty 

 

  do 60 minut 

26 maja 

2021 r. 

godz. 9.00 

 

MATEMATYKA 

 

100 minut 

 

do 50 minut 

 
27 maja 

2021r. 

godz. 9.00 

JĘZYK OBCY 
 

• ANGIELSKI 

 
90 minut 

 
 do 45 minut 



TERMIN DODATKOWY 

Data Przedmiot Czas 

trwania 

Czas 

dodatkowy 

Wydłużenie 

dla 

dostosowań 

16 

czerwca 

2019r. 

godz. 9.00 

 

JĘZYK POLSKI 

 

120 minut 

 

 

5 minut na 

sprawdzenie 

poprawności 
przeniesienia 

odpowiedzi 

do karty 

 

 do 60 minut 

17 

czerwca 

2019 r. 

godz. 9.00 

 

MATEMATYKA 

 

100 minut 

 

do 50 minut 

18 
czerwca 

2019r. 

godz. 9.00 

JĘZYK OBCY 
 

• ANGIELSKI 

• ROSYJSKI 

 
90 minut 

 
do 45 minut 

PRZYPADKI ZDROWOTNE I LOSOWE 



 

  aktualną (podstemplowaną i podpisaną, niezniszczoną) 

legitymację szkolną, 

  małą butelkę wody mineralnej – stawiana na podłodze przy 

nodze ławki, 

  czarny długopis lub pióro (najlepiej również zapasowy) , 

linijka (na egzamin z matematyki). Nie wolno używać 

korektora, kalkulatora i ołówka! 

  leki lub sprzęt medyczny  
 (jeśli taka konieczność użycia ich podczas egzaminu została zgłoszona 

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem ). 

UCZEŃ PRZYNOSI NA EGZAMIN: 



PRZED EGZAMINEM 
•  Uczniowie są przydzieleni do sal egzaminacyjnych, zgodnie  

z listami umieszczonymi na drzwiach tych sal.  

 

•  Zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych  

(telefonów komórkowych, smartwatchów) – pozostawione  

w domu lub w depozycie w sekretariacie szkoły. Wniesienie lub 

korzystanie takich urządzeń powoduje unieważnienie egzaminu. 

 
• Przed wejściem do sali uczeń:  

 pokazuje legitymację, 

 losuje miejsce,  

 otrzymuje pasek ze swoim kodem,  

i numerem PESEL lub serią i numerem paszportu 
 

 

 

 
Do sali egzaminacyjnej nie wnosi się toreb, reklamówek. Potrzebne rzeczy 

można spakować w przezroczystą foliową torebkę, „koszulkę”  

Spóźnieni nie będą wpuszczeni po zakończeniu 

części organizacyjnej i rozpoczęciu pracy z 

arkuszem! 



PO WEJŚCIU DO SALI 
•  Uczeń zajmuje swoje miejsce zgodnie z wylosowanym 

numerem stolika. 

 
• Po otrzymaniu arkusza uczeń zapoznaje się z instrukcją na 

pierwszej stronie, sprawdza ilość stron, zgłasza komisji 

ewentualne braki. 

 

•  Następnie uzupełnia na pierwszej stronie oraz na karcie 

odpowiedzi swój kod, PESEL  (uczniom z dostosowaniami 

uzupełni to zespół nadzorujący). 

 

• Uczeń może zadać pytania tylko dotyczące części 
organizacyjnej, jeśli takie ma. 

 



PO ROZPOCZĘCIU EGZAMINU 
Uczeń: 

• samodzielnie rozwiązuje zadania, 

 

•  nie porozumiewa się z innymi zdającymi i komisją. Komisji nie 

wolno udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące zadań, po 

rozpoczęciu pisania, 

 
•  nie przeszkadza swoim zachowaniem innym, 

 

• nie wstaje z miejsca (problem sygnalizuje przez podniesienie 

ręki), 

 

• nie opuszcza sali egzaminacyjnej . W wyjątkowych sytuacjach 

np. złego samopoczucia podnosi rękę i zgłasza problem 

zespołowi nadzorującemu 

 
•  kontroluje czas  

(czas rozpoczęcia i zakończenia  

zapisany na tablicy, zegar w sali )           



Instrukcja na pierwszej stronie arkusza 

Arkusz dostosowany do potrzeb 

uczniów 



INSTRUKCJA 

ZAZNACZANIA 

ODPOWIEDZI  

I NANOSZENIA 

POPRAWEK 



ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI 

uczniowie z dysleksją uczniowie bez dostosowań 

Zamalowują kwadraciki 

odpowiadające odpowiedzi   

w karcie odpowiedzi  

w przypadku pytań zamkniętych. 

 

 

Zaznaczają odpowiedzi w arkuszu 

egzaminacyjnym i nie przenoszą 

do karty odpowiedzi. Zrobią to za 

nich egzaminatorzy sprawdzający 

pracę. 

W przypadku egzaminu z matematyki rozwiązania zadań muszą 

mieścić się w wyznaczonych polach, nie wolno udzielać ich poza 

tym miejscem np. na marginesie. 

Rozwiązania w brudnopisie nie są sprawdzane! 



odrywana po 

zakończeniu 

egzaminu przez 

komisję, w czasie 

zwrotu pracy 

Arkusz egzaminacyjny z języka 

polskiego i języka obcego 



Arkusz  egzaminacyjny z matematyki 

Karta rozwiązań zadań wyrywana przez 

ucznia ze środka na początku egzaminu 

(pomaga nauczyciel) 

Karta odpowiedzi do 

zadań zamkniętych – 

nie wolno jej odrywać! 



Arkusz  egzaminacyjny z matematyki 

Wskazówka gdzie 

umieścić rozwiązanie 

zadania otwartego 



W CZASIE EGZAMINU 

Członkowie komisji maja prawo poruszać się po 

sali, ale w sposób niezakłócający przebiegu 

egzaminu (cicho, bez zaglądania do prac 

zdających) 



PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU PRZEZ 

UCZNIA/UCZNIÓW 

•  Zakończenie i chęć oddania pracy 

uczeń  sygnalizuje przez zamknięcie 

 i odłożenie na bok arkusza 

egzaminacyjnego i  podniesienie ręki do 

góry. Czeka na sygnał od komisji . 

 

•  Członkowie komisji poproszą ucznia lub 

podejdą w celu sprawdzenia 

zakodowania pracy, przeniesienia 

odpowiedzi, przyklejenia naklejek  
i odebrania arkusza egzaminacyjnego. 

 

•  Jeden lub dwóch ostatnich uczniów  
w każdej sali po zakończeniu egzaminu 

pozostaje  przy pakowaniu prac do 

bezpiecznych kopert . 
 



PRZED ZAKOŃCZENIEM EGZAMINU 

• 10 minut przed końcem czasu przewodniczący zespołu 

nadzorującego  poinformuje o tym fakcie 

 

 

• Po upływie czasu egzaminu,  uczniowie, którzy pozostali do 
końca,  mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności 

przenoszenia odpowiedzi do karty odpowiedzi (nie dotyczy 

dyslektyków i osób uprawnionych do nieprzenoszenia 

odpowiedzi). Czas ten nie jest czasem na rozwiązywanie zadań! 

 

 

•Po upływnie 5 minut zdający odkładają prace na bok i czekają 

na sygnał od komisji. 

 



ZDAJĄCY PISZĄCY NA KOMPUTERZE 

(j. polski i j. angielski) 

• Mają do dyspozycji komputer podłączony do drukarki, bez 

dostępu do Internetu, z wyłączoną opcją automatycznego  

słownika. 

 

• Swoje odpowiedzi zapisują w pliku, który następnie jest drukowany 

i usuwany trwale z pamięci komputera. 

 

• Odpowiedzi muszą być poprzedzone numerem pytania zgodnym z 
numerem w arkuszu egzaminacyjnym (np. 1A; 1.2 B itp.) 

 



EGZAMIN CUDZOZIEMCÓW 

• W przypadku języka polskiego i matematyki uczniowie 

mogą korzystać ze słowników ukraińsko –polskich i polsko-

ukraińskich. 
 

• W przypadku j. angielskiego – zdający piszą egzamin na 

warunkach jak pozostali bez dostosowań. 

 

 



UPRAWNIENIA LAUREATÓW 

I FINALISTÓW KONKURSÓW  
zwolnienie  

z odpowiedniej 

części egzaminu j. 

polski, matematyka,  

j. angielski 

laureat lub finalista olimpiady 

przedmiotowej lub laureat konkursu 
przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, z zakresu 

jednego z przedmiotów 

objętych egzaminem ósmoklasisty 

wynik egzaminu  

100% z danej części 

egzaminu 

Łódzki Kurator Oświaty ogłosił organizację  

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów SP 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad 

przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych 

egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla 

uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2021/2022 



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU 
W przypadku: 

 

•  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

przez zdającego, 

•  wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali 
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo 

materiałów lub przyborów niedopuszczonych  do 

używania, 

• zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu 

egzaminu z danego przedmiotu, w sposób utrudniający 

pracę innym zdającym, 

• niezachowania procedur przebiegu egzaminu 

• z urzędu (w przypadku naruszenia przepisów  

przeprowadzenia egzaminu). 
 

 

 
 

Egzamin może być unieważniony przez przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego lub przez dyrektora OKE albo CKE 



WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ 

• Możliwy dla ucznia i rodziców w terminie 6 miesięcy od dnia 
wydania przez OKE zaświadczeń o wynikach egzaminu. 

 

• Wniosek o wgląd składa się do dyrektora OKE osobiście lub 

pocztą lub drogą elektroniczną. 

 

•Wnioski o wgląd będą przyjmowane i rozpatrywane od 2 lipca 

czyli udostępnienia wyników egzaminu. 

 

•Dyrektor OKE wyznacza termin i miejsce wglądu w ciągu nie 
więcej niż 5 dniu roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. 

Informuje o tym wnioskodawcę. 

 
 

Szczegółowe informacje 

punkt 7.5 Informacja  
o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu (strona CKE)  



 www.cke.gov.pl 
 

 W ZAKŁADCE EGZAMIN 8-KLASISTY 
 

DOSTĘPNE SĄ:  

 

• Informatory i komunikaty o egzaminie 

ósmoklasisty od roku szkolnego 

2020/2021   

(w tym dostosowania form i warunków) 

 

•  Przykładowe arkusze egzaminacyjne  
 
  

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


Opracowanie: SP182 w Łodzi 


