
Uwaga! Egzamin ósmoklasisty- informacja dla rodziców. 
 

 

W tym roku szkolnym uczniowie naszych  najstarszych, ósmych klas przystąpią do 

pierwszego,  ważnego egzaminu, który zakończy podstawowy cykl kształcenia. 

Będzie to pierwszy w historii egzamin klas ósmych. 

W kwietniu 2019 roku, przez trzy kolejne dni, uczniowie będą  zmagać się   

z zadaniami testowymi z trzech przedmiotów: 

 

15 kwietnia – język polski (120 minut), 

16 kwietnia – matematyka (100 minut), 

17 kwietnia – język obcy (90 minut). 

 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego 

przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie określono progu zaliczenia egzaminu, czyli 

minimum wymaganych punktów. Uczniowie powinni jednak pamiętać, że ilość 

zdobytych punktów może okazać się kluczowa dla ich przyszłości. 

 

Ważne jest, aby rodzice uczniów (prawni opiekunowie) do 30 września 2018r. 

poinformowali pisemnie  dyrektora szkoły o wyborze języka obcego, który będzie 

uczeń zdawał na egzaminie. Istnieje tylko możliwość wyboru spośród 

języków, których ósmoklasista, uczył się w szkole jako przedmiotów obowiązkowych. 

 

Najlepsi uczniowie, którzy są laureatami  lub finalistami  olimpiad przedmiotowych 

albo laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych 

egzaminem- nie muszą się stresować, gdyż są zwolnieni z egzaminu.  Ich sukcesy 

oraz zwolnienie z egzaminu są potwierdzeniem, że opłacił się ogrom pracy włożony 

w naukę i przygotowanie do konkursów przedmiotowych. 

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami przystąpią  do egzaminu zgodnie z ogólnym 

harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych,  

w warunkach lub formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. 

 
Dokumenty, na podstawie których przysługuje dostosowanie  

warunków lub form przeprowadzania egzaminu 

 

DOKUMENT 
GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE 

DOSTOSOWANIE 

orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

uczniowie:  

 słabosłyszący i niesłyszący; 

 słabowidzący i niewidomi; 



 z niepełnosprawnością ruchową; 

 z afazją; 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim; 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

 niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedo-

stosowaniem społecznym. 

zaświadczenie o stanie zdrowia 

wydane przez lekarza 

uczniowie:  

 z czasową niesprawnością rąk; 

 z przewlekłymi chorobami; 

 chorzy lub niesprawni czasowo. 

opinia rady pedagogicznej 

uczniowie:  

 którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub 

traumatycznej; 

 którzy mają trudności adaptacyjne związane z 

wcześniejszym kształceniem za granicą; 

 z zaburzeniami komunikacji językowej; 

 osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzy-

stające z nauki i opieki w szkołach podstawowych. 

opinia poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej 

uczniowie:  

 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. 

z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią; 

 z zaburzeniami komunikacji językowej. 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania 

 uczniowie z chorobami przewlekłymi. 

 

 

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię, rodzic (opiekun) powinien przedłożyć 

dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2018 r. W sytuacjach 

losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, 

niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu. 

 

Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na 

piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu 

przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania 

warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie 

zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej  

o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach. 



 
(Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty ) 

 

Aby zmniejszyć stres towarzyszący uczniom podczas kwietniowego egzaminu szkoła 

zorganizuje próbny test, by uczniowie mogli poznać  procedury  obowiązujące 

podczas właściwego egzaminu oraz zmierzyć się z rodzajami zadań egzaminacyjnych.  

Ogrom nauki czeka naszych najstarszych uczniów, którym życzymy dużo chęci do 

pracy i wytrwałości w nauce. 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

