
Egzamin Ósmoklasisty

2020



TERMINY EGZAMINU Ósmoklasisty: 

Język polski -21 kwietnia 2020 r. (wtorek), 
godz. 9:00

Matematyka -22 kwietnia 2020 r. (środa), 
godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r. 
(czwartek), godz. 9:00



Termin dodatkowy

 1, 2 i 3 czerwca 2020r., godz.9.00 

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). 



Termin dodatkowy

 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 lub słuchaczem.



Czas trwania egzaminów 

ósmoklasisty

Przedmiot Czas 

trwania

Przedłużenie 

czasu

J. polski 120 minut do  180 minut

Matematyka 100 minut do  150 minut

J. obcy 

nowożytny

90 minut do 135 minut



Przebieg egzaminu 

ósmoklasisty

Uczeń:

 na egzamin zgłasza się z legitymacją szkolną

 pisze egzamin w wyznaczonej sali

 losuje numer stolika

 przynosi czarny długopis lub pióro z czarnym 

tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z 

długopisów zmazywalnych/ ścieralnych), linijka tylko na 

matematykę

 może na sale wnieść małą butelkę wody



cd. przebiegu egzamin 

ósmoklasisty

 nie może na egzamin wnosić urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz z nich korzystać

 nie powinien opuszczać sali w trakcie egzaminu 

(tylko uzasadnione przypadki)

 ma prawo do dodatkowych 5 minut przeznaczonych na 

sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi

 obowiązuje strój galowy



cd. przebiegu egzamin 

ósmoklasisty
 uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania na egzaminie

ósmoklasisty

 po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie
spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po
zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję
o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego
podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale
zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie
zapisanym na tablicy (planszy)

 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



Formy przeprowadzania 

egzaminu

Na podstawie orzeczenia, opinii z poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego uczeń ma

prawo do dostosowania warunków lub form

przeprowadzania egzaminów.

Informacja zostanie przekazana pisemnie 

do 20 listopada 2019r. 



Termin ogłaszania 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 

kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania

wyników 

egzaminu ósmoklasisty

19 czerwca 2020r.

Termin przekazani

a szkołom 

wyników i zaświadczeń

19 czerwca 2020r.

Termin wydania zaświadczeń 26 czerwca 2020r.



Informacje dla Rodziców
 do 30 września 2019r.

– złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego 

uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

 do 15 października 2019r.

– przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia 

ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się 

 do 25 listopada 2019r.

– 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



Informacje dla Rodziców

 do  21 stycznia 2020r.

–złożenie pisemnej informacji o zmianie 
języka w deklaracji

 do 7 kwietnia 2020r.

–przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku 

o zmianie języka obcego nowożytnego 

w przypadku laureatów / finalistów

konkursów/olimpiad przedmiotowych



Szczegóły na:

http://www.cke.gov.pl

zakładka 

Egzamin Ósmoklasisty

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

