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Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 1 października – deklaracja wyboru przez ucznia 

języka obcego / języka mniejszości narodowej

2018
 20 listopada – poinformowanie rodziców ucznia 

o sposobie/sposobach dostosowania warunków lub 

formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb ucznia, 

przyznanych przez radę pedagogiczną

 30 listopada – przekazanie wykazu uczniów 

przystępujących do egzaminu do OKEŹródło: kalendarzswiat.pl

2018
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Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 15 kwietnia – egzamin z języka polskiego

 16 kwietnia – egzamin z matematyki

 17 kwietnia – egzamin z języka obcego nowożytnego

 15 lutego – powołanie członków zespołu 

egzaminacyjnego przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego

 16 lutego – rozpoczęcie druku materiałów 

egzaminacyjnych

Źródło: kalendarzswiat.pl

2019

2019

2019

 15 marca – powołanie zespołów nadzorujących przez 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego



Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 14 czerwca – ogłoszenie wyników egzaminu 

ósmoklasisty

Źródło: kalendarzswiat.pl

2019



Egzamin ósmoklasisty – czas trwania

 Egzamin z języka polskiego – 120 minut (180 minut dla uczniów 

korzystających z dostosowań)

 Egzamin z matematyki – 100 minut (150 dla uczniów korzystających 

z dostosowań)

 Egzamin z języka obcego – 90 minut (135 minut dla uczniów 

korzystających z dostosowań)

 Po zakończeniu każdego egzaminu uczniowie mają dodatkowe 5 minut 

na zaznaczenie rozwiązań zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.



Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

 luty 2017 r. – rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

 wrzesień 2017 r.  – Informatory o egzaminie ósmoklasisty 

z poszczególnych przedmiotów 

 grudzień 2017 r. – przykładowe arkusze egzaminacyjne z każdego 

przedmiotu (z zasadami oceniania, przykładami rozwiązań zadań)

 listopad 2018 r. – filmy o egzaminie ósmoklasisty 

 grudzień 2018 r. – Diagnoza kompetencji ósmoklasistów; próbny egzamin 

ósmoklasisty



Diagnoza kompetencji ósmoklasistów

10–12 grudnia 2018 r.Termin

arkusze egzaminacyjne (język polski, matematyka, język angielski)
Narzędzia

ankiety dla uczniów

pomóc uczniom oraz ich nauczycielom i rodzicom określić wiadomości 

i umiejętności, które uczniowie już opanowali w stopniu zadowalającym, 

oraz wiadomości i umiejętności, które jeszcze wymagają doskonalenia

Cele
zapoznać uczniów z formułą egzaminu ósmoklasisty, czyli kształtem 

arkuszy z poszczególnych przedmiotów i pracą z kartą odpowiedzi, 

a także dać im orientację co do czasu przeznaczonego na rozwiązanie 

zadań na egzaminie w kwietniu 2019 r.

4 770 uczniów z 99 szkół podstawowych na terenie krajuPróba
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Diagnoza kompetencji polonistycznych

Ósmoklasiści już dość dobrze radzą 

sobie z zadaniami sprawdzającymi:

Trudne bądź bardzo trudne są dla 

ósmoklasistów zadania sprawdzające:

 umiejętność czytania utworów 

literackich i ich zrozumienie na 

poziomie niedosłownym

 umiejętność tworzenia wypowiedzi

 praktyczne stosowanie zasad ortografii 

i interpunkcji

 znajomość gramatyki języka polskiego.

 rozumienie tekstów kultury

 zróżnicowanie języka polskiego 

(np. znajomość frazeologii).



Diagnoza kompetencji polonistycznych



Diagnoza kompetencji polonistycznych

Uwaga: Powyższa wypowiedź została napisana przez ucznia podczas diagnozy. Nie została 

w żaden sposób poprawiona – zawiera usterki ortograficzne, interpunkcyjne oraz błędy językowe.

Przykłady rozwiązań zostały zaczerpnięte z prac uczniów, 

którzy za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu 

egzaminacyjnym uzyskali pomiędzy 40% a 70% punktów.
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Diagnoza kompetencji polonistycznych

Uwaga: Powyższa wypowiedź została napisana przez ucznia podczas diagnozy. Nie została 

w żaden sposób poprawiona – zawiera usterki ortograficzne, interpunkcyjne oraz błędy językowe.
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Diagnoza kompetencji polonistycznych

Argumentowanie – budowanie pojedynczych argumentów 

uzasadniających odpowiedź, tworzenie szerokiej i spójnej 

argumentacji

Wybrane 

rekomendacje

Jakość języka – używanie w wypracowaniu zróżnicowanego 

słownictwa i różnych konstrukcji składniowych, sprawdzanie 

własnego tekstu pod kątem poprawności językowej

Lektury obowiązkowe – zagadnienia z zakresu treści i problematyki; 

wykorzystywanie kontekstów w interpretacji; lektura – źródło 

refleksji nad sobą i światem – punkt wyjścia do rozmowy o ważnych 

problemach bohaterów i człowieka współczesnego

Teksty ikoniczne – umiejętność odczytywania symboli

Strategie egzaminacyjne – rozumienie poleceń; staranne 

formułowanie wypowiedzi; podejmowanie próby rozwiązania 

każdego zadania



Diagnoza kompetencji matematycznych

Ósmoklasiści już dość dobrze radzą 

sobie z zadaniami sprawdzającymi:

Bardzo trudne są dla ósmoklasistów 

zadania sprawdzające:

 umiejętność rozumowania 

i argumentacji, np. tzw. zadania na 

dowodzenie, zadania wymagające 

łączenia wiedzy z różnych działów 

matematyki.

 wykorzystywanie i tworzenie 

informacji, np. odczytywanie 

i interpretowanie danych 

przedstawionych w formie np. tabel, 

diagramów, wykresów.

Kłopoty sprawiają  ósmoklasistom 

zadania sprawdzające:

 umiejętność wykorzystywania 

i interpretowania reprezentacji, np. 

zadania wymagające dobrania modelu 

matematycznego do prostej sytuacji

 sprawność rachunkową.



Diagnoza kompetencji matematycznych



Diagnoza kompetencji matematycznych

Przykłady rozwiązań zostały zaczerpnięte z prac uczniów, 

którzy za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu 

egzaminacyjnym uzyskali pomiędzy 40% a 70% punktów.
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Diagnoza kompetencji matematycznych

Przykłady rozwiązań zostały zaczerpnięte z prac uczniów, 

którzy za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu 

egzaminacyjnym uzyskali pomiędzy 40% a 70% punktów.



Diagnoza kompetencji matematycznych

Sprawność rachunkowa – zintensyfikować prace nad tą 

umiejętnością, w tym w zakresie szacowania wyników działań 

i zamiany jednostek

Wybrane 

rekomendacje

Dowody matematyczne – zwiększyć liczbę ćwiczeń 

z przeprowadzania i zapisywania dowodów matematycznych

Strategie egzaminacyjne – dokładna analiza treści zadań i poleceń; 

podejmowanie próby rozwiązania każdego zadania



Diagnoza kompetencji w zakresie języka angielskiego

Ósmoklasiści już dość dobrze radzą 

sobie z zadaniami sprawdzającymi:

Trudne są dla ósmoklasistów 

zadania sprawdzające:

 znajomość środków językowych

 tworzenie wypowiedzi pisemnej.

 rozumienie ze słuchu

 rozumienie tekstów pisanych

 znajomość funkcji językowych 

(ale…).



Wypowiedź pisemna – dokładne zaplanowanie wypowiedzi; 

rozwinięcie każdego z trzech podpunktów z polecenia; tekst musi 

tworzyć logiczny ciąg

Wybrane 

rekomendacje

Zadania otwarte w części sprawdzającej „słuchanie” i „czytanie” 

– precyzyjne przekazanie informacji zawartej w tekście będącym 

podstawą zadań

Strategie egzaminacyjne – dokładna analiza treści zadań i poleceń; 

podejmowanie próby rozwiązania każdego zadania

Diagnoza kompetencji w zakresie języka angielskiego

Poprawność językowa – powracanie do podstawowych struktur 

gramatycznych i leksykalnych

Funkcje językowe – język angielski powinien być językiem 

komunikacji w klasie



Badanie ankietowe uczniów

 Czy polecenie do danego zadania było zrozumiałe?

 Czy na rozwiązanie zadań i sprawdzenie odpowiedzi było 

wystarczająco dużo czasu?



Badanie ankietowe uczniów



Diagnoza i co dalej?

 Diagnoza ma największy sens na poziomie indywidualnym – w odniesieniu 

do każdego ucznia.

 Cel diagnozy: przekazanie informacji zwrotnej o mocnych stronach 

ucznia, a także wskazówek, co i jak poprawić w jego wiedzy. Celem 

diagnozy nie jest postawienie uczniowi sumarycznego stopnia. 

 Ograniczenia diagnozy związane m.in. z terminem przeprowadzania, 

realizacją kolejnych wymagań podstawy programowej.



 www.cke.gov.pl

 Informatory – zawierają po kilkadziesiąt przykładowych zadań, z rozwiązaniami 

i wymaganiami z podstawy programowej

 Przykładowe arkusze egzaminacyjne – wraz z zasadami oceniania / 

przykładowymi rozwiązaniami

 Filmy o egzaminie ósmoklasisty – 1 ogólny, 2 dotyczące języka polskiego, 

1 dotyczący matematyki i 1 dotyczący języka obcego

 11 marca br. – na stronach OKE dodatkowe zestawy zadań z języka polskiego, 

matematyki i wszystkich języków obcych

Diagnoza i co dalej?
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