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 Egzamin ósmoklasisty 2019- 
informacje dla rodziców 

 

W związku ze obowiązkiem przystąpienia  do egzaminu 

przekazujemy Państwu– rodzicom uczniów klas ósmych szkoły 

podstawowej- kilka kluczowych informacji o egzaminie. 

 

Informujemy, że na stronie internetowej CKE 

(www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są między 

innymi: 

 informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku 2018/2019,  

 informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 

roku szkolnym 2018/2019, 

 przykładowe arkusze egzaminacyjne, 

 od grudnia 2018r.- arkusze próbne. 

 

Egzamin ósmoklasisty jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego 

przystąpić każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z 

warunków jej ukończenia.  

Egzamin ma formę pisemną.  

Egzamin nie ma progu zdawalności. 

 

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku 

Termin główny: 

 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) 

język polski – godz. 9:00, czas trwania 120 minut  

 16 kwietnia 2019r. (wtorek) 

matematyka – godz. 9:00, czas trwania 100 minut 

 17 kwietnia 2019r. (środa) 

język obcy nowożytny– godz. 9:00, czas trwania 90 minut 

 

 

Termin dodatkowy: 

Dotyczy uczniów, którzy: 

a) nie przystąpili do egzaminu z przyczyn losowych bądź zdrowotnych, 

b) przerwali, albo którym przerwano i unieważniono egzaminu (również z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych). 

 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole,  
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której jest uczniem: 

 3 czerwca 2019r. (poniedziałek)- język polski– godz. 11:00 

 4 czerwca 2019r. (wtorek)- matematyka– godz. 11:00 

 5 czerwca 2019r. (środa)- język obcy nowożytny-  godz. 11:00 

 

W przypadku uczniów, u których w ramach dostosowania warunków i form egzaminu jest 

mowa o przedłużeniu czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego, można ten 

czas przedłużyć w przypadku egzaminu: 

 z języka polskiego- nie więcej niż o 60 minut,  

 z matematyki– nie więcej niż o 50 minut, 

 z języka obcego nowożytnego- nie więcej niż o 45 minut. 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego:   14 czerwca 2019r. 

Termin wydania przez szkołę zaświadczeń o wynikach egzaminu: 21 czerwca 2019r. 

 

 

 

Wykaz przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie 

ósmoklasisty w 2019r. 

1. Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) 

przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. 

Rysunki (jeżeli trzeba je wykonać) zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się 

rysunków ołówkiem. 

 

 

 

Plan dnia, w którym odbywa się egzamin 

 8:30- zbiórka uczniów przed salami egzaminacyjnymi (według 

wykazu wywieszonego na drzwiach); 

 8:35 – wchodzenie do sali i zajmowanie miejsca zgodnie z 

wylosowanym numerem stolika; 

 8:45 – odbiór materiałów egzaminacyjnych w  gabinecie 

dyrektora szkoły (przedstawiciel uczniów z sali oraz przewodniczący 
zespołu nadzorującego). 
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Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

 

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu 

oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali 

egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o 

przyborach, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz dodatkowo 

w przypadku egzaminu z matematyki– linijkę. 

3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (mniejszą 

niż 1 litr). Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na  

podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów 

egzaminacyjnych. 

4. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików. 

5. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.  

6. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu 

nadzorującego informuje: o zasadach zachowania się podczas egzaminu, o 

dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po 

zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających,  

którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) oraz o 

zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

7. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. 

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może 

zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z 

wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

8. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez 

podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 

nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na 

swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest  odnotowywany w protokole przebiegu 

egzaminu w danej sali . 

9. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania 

zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla 

zdającego. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

10. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka 

konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed 

rozpoczęciem egzaminu. 
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11. W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie 

uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład 

zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy. 

 

 

 

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 OKE, w 

terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do 

dyrektora właściwej OKE. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę  

lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, 

faksem lub pocztą tradycyjną. Dyrektor OKE– jeżeli to możliwe, w porozumieniu z 

wnioskodawcą– wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) wciągu nie więcej niż 5 

dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu OKE 

informuje wnioskodawcę. Szczegółowe zasady wglądu do prac zawiera „Informacja” o 

sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku 

szkolnym  2018/2019. 

 

 

 


