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Plan spotkania

▪ Informacje ogólne.

▪ Harmonogram egzaminów ósmoklasisty.

▪ Egzamin z języka polskiego.

▪ Egzamin z matematyki.

▪ Egzamin z języka obcego nowożytnego.

▪ Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzenia
egzaminu.

▪ Ważne daty przed egzaminem.

▪ Wsparcie szkoły.



Informacje ogólne

▪ Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w 
klasach 1–8 szkoły podstawowej. 

▪ W latach 2019–2021 na egzaminie z języka polskiego będą pojawiały się 
pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klas 7 i 8. 

▪ Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół 
średnich.

▪ Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 
ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego 
maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo w rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci 
konkursów z przedmiotów nieobjętych egzaminem. 



Harmonogram egzaminów

https://cke.gov.pl/ http://www.oke.waw.pl/

▪ Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 
w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, 
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w roku szkolnym 
2018/2019.

▪ Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 
w sprawie szczegółowych sposobów dostawania warunków i form 
przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 
roku szkolnym 2018/2019.



Harmonogram egzaminów

W terminie głównym 1. język polski – 15.04.2019 (poniedziałek), godzina 9:00 (120 min., do 180 
min.)

2. matematyka – 16.04.2019 (wtorek), godzina 9:00 (100 min., do 150 min.)
3. język obcy – 17.04.2019 (środa), godzina 9:00 (90 min., do 135 min.)

W terminie dodatkowym 1. język polski – 3.06.2019 (poniedziałek), godzina 11:00 (120 min., do 180 min.)
2. matematyka – 4.06.2019 (wtorek), godzina 11:00 (100 min., do 150 min.)

3. język obcy–5.06.2019 (środa), godzina 11:00(90 min., do 135 min.)

Termin przekazania 
wyników

Termin wydania 
zaświadczeń oraz informacji 
zdającym

14.06.2019 (egzaminy przeprowadzone w kwietniu i czerwcu)

21.06.2019



Egzamin z języka polskiego

▪ Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części:

▪ Część 1. Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: 
literackiego (epickiego / dramatycznego / lirycznego) i nieliterackiego 
(popularnonaukowego / publicystycznego / naukowego). W zadaniach 
mogą się pojawić krótkie fragmenty innych utworów literackich i 
nieliterackich, teksty ikoniczne (np. obraz, plakat), przysłowia, 
powiedzenia, frazeologizmy. 

▪ Część 2. Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) na jeden z dwóch 
tematów do wyboru: 1)  o charakterze twórczym (np. opowiadanie, list 
prywatny, współczesna wersja mitu, baśni, legendy lub przypowieści), 
2)  o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, przemówienie, 
artykuł, list otwarty).



Egzamin z matematyki

▪ Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie znacznej 
samodzielności w posługiwaniu się ogólnymi umiejętnościami 
matematycznymi. 

▪ Uczniowie zmierzą się z rozwiązywaniem zadań dotyczących 
wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno stosowania wzorów 
i reguł, jak i logicznego myślenia oraz uporządkowanego działania.

▪ Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał od 19 do 23 
zadań. Na początku arkusza występują zadania zamknięte (ok. 15), 
po nich następują otwarte (ok. 6). 

▪ Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wielokrotnego wyboru, 
prawda – fałsz, na dobieranie. Przykładowe typy zadań otwartych to: 
obliczeniowe, na uzasadnianie, tworzenie strategii. 



Egzamin z języka obcego

▪ Egzamin z języka będzie sprawdzał przede wszystkim umiejętność wykorzystania języka w 
życiu codziennym. Egzamin ósmoklasisty charakteryzuje się także dużą liczbą zadań 
otwartych, czyli takich, które wymagają od ucznia udzielenia własnej odpowiedzi, a nie np. 
wybrania odpowiedzi spośród podanych. 

▪ Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części:

▪ Część 1. Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć 
nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie. 

▪ Część 2. Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność 
komunikacji – uczniowie będą musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji. 

▪ Część 3. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania 
ze zrozumieniem. 

▪ Część 4. Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie będą rozwiązywać zadania 
badające ich znajomość gramatyki. 

▪ Część 5. Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być list/e-mail, 
wpis na blogu, zaproszenie, ogłoszenie lub notatka. 



Dostosowania warunków i form egzaminu

▪ Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność;

▪ Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym;

▪ Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczenia;

▪ Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo;

▪ Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, 
dysortografią, dyskalkulią;

▪ Uczniowie objęci pomocą pedagogiczno-psychologiczną w szkole ze względu na: trudności 
związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację 
kryzysową lub traumatyczną;

▪ Uczniowie cudzoziemscy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie 
czytanego tekstu.



Dostosowania warunków i form egzaminu -
przykład

Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją,
dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

1. Dostosowanie warunków a nie formy egzaminu.

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez
przenoszenia na kartę odpowiedzi.

3. Wydłużenie czasu na poszczególnych częściach egzaminu.

4. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (jeśli nie jest możliwe odczytanie pracy).

5. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego.

6. Pomoc nauczyciela (członka komisji nadzorującej egzamin), który przed przystąpieniem do ucznia
do pracy , odczytuje jeden raz głośno wszystkie teksty liczące 250 lub więcej słów.

7. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania zadań otwartych.



Ważne daty przed egzaminem 

▪ 1.10.2018 – ostateczny termin złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z
którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty; informującej o zamiarze przystąpienia
do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

▪ 15.10.2018 – ostateczny termin przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie
zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się.

▪ 20.11.2018 – ostateczny termin przekazania rodzicom pisemnej informacji o wskazanym
przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych zdających.

▪ 23.11.2018 – ostateczny termin złożenia przez rodziców oświadczenia o korzystaniu lub
niekorzystaniu o zaproponowanych dostosowaniach na egzaminie.

▪ 15.01.2019 – ostateczny termin złożenia deklaracji dotyczącej zmian w deklaracjach.

▪ 1.04.2019 - przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego
nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych.



Wsparcie szkoły

▪ Zajęcia Egzamin na 6 dla każdej klasy (15.09.2018 – 15.04.2019):
▪ język polski,

▪ matematyka,

▪ język angielski,

▪ Próbny egzamin ósmoklasisty (grudzień 2018).

▪ Sprawdziany powtórkowe (monitorowanie wiedzy i umiejętności uczniów).

▪ Współpraca z rodzicami.

▪ Działalność informacyjna dotycząca egzaminu, rekrutacji.


