
Informacje o egzaminie ósmoklasisty 
 

1. Egzamin ósmoklasisty, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 
2018/19 będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  
2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.  

• 15.04.2019r. godz. 9.00 j. polski -120 minut (+5min na sprawdzenie karty odpowiedzi) 
 

• 16.04.2019r. godz. 9.00 matematyka 100 minut (+5min na sprawdzenie karty 
odpowiedzi)  

• 17.04.2019r. 9.00 j. obcy 90 minut (+5min na sprawdzenie karty 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). 

 

• W przypadku uczniów z dostosowaniem warunków egzaminy wydłuża się: z j. 
polskiego nie więcej niż o 60 min, z matematyki nie więcej niż o 50 minut 
oraz z j. angielskiego nie więcej niż o 45 min.  

• Termin dodatkowy: 3, 4 i 5.06.2019r. godz. 9.00 – dla uczniów, którzy z przyczyn 
losowych bądź zdrowotnych albo przerwali lub którym przerwano i unieważniono 
egzamin w terminie głównym  

4. Egzamin jest obowiązkowy.  
5. Egzamin nie ma progu zdawalności. 
6. Zasady ogólne 

 
• Uczniowie piszą egzamin w wyznaczonych salach , przy wyznaczonych 

poprzez losowanie stolikach  
• Na salę nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać 

tzn. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchów. Złamanie 
powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu 
zdawanego przedmiotu  

• Uczniowie piszą samodzielnie a przebieg egzaminu jest nadzorowany przez 
komisję złożoną z co najmniej 2 nauczycieli , w tym 1 zatrudnionego w innej szkole. 

 
• 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. Członkowie 
zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących 
zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań 
egzaminacyjnych 

 
• Egzamin z j. obcego jest przeprowadzany na równym stopniu trudności (II.1) 

niezależnie od tego jak długo uczeń uczył się danego, wybranego języka 
 

• Uczniowie posiadają legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość  

• Egzamin może być przerwany lub unieważniony, jeżeli uczeń nie przestrzega 
zasad i procedur . W przypadku:  
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub 
b. zakłócania przebiegu egzaminu lub 
c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych 



niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego 
przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony Uczeń taki pisze 
egzamin w terminie dodatkowym 

 

7.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. Uczeń może posiadać małą butelkę wody. 

 

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, 
którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający 
korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym. Osoby z chorobami 
przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez 
lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

 
8. Uczeń, 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, 
jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu  

9. Na egzaminie uczniowie z orzeczeniami i opiniami poradni psych-pedagogicznych lub 
poradni specjalistycznych mogą korzystać z dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
zdających. 

10. Rodzice mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 
 

1.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.  
2.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.  
3.Formularz wniosku jest dostępny w Informacji o sposobie organizacji i 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej CKE. 

 

Szczegółowe informacje o egzaminie na stronach www.cke.gov.pl lub www.oke.krakow.pl 

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

