
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

CO WARTO WIEDZIEĆ? 



PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU

1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwana dalej „ustawą”;

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 

r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512), zwane dalej 

„rozporządzeniem”;

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 

druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939);

4) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 

2018/2019, opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-

osmoklasisty/informatory/);

5) komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów 

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019, 

opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, zwany dalej „komunikatem o dostosowaniach”;



6) komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 

roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, zwany dalej „komunikatem o harmonogramie”;

7) komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, 

z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie 

gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku, opublikowany 

na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwany dalej 

„komunikatem o przyborach”; 

8) wykaz olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 

przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 (aktualizacja z 7 listopada 2017 r.), 

zwany dalej „wykazem olimpiad”, dostępny pod następującym adresem: 

https://bip.men.gov.pl/wpcontent/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-

komunikatu-z-7-listopada-2017-r.pdf;

9) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534, ze zm.).

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU CD.



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019

 Przedmiotowy - jest przeprowadzany 

na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia 
te wymagania.

Obowiązkowe przedmioty na egzaminie to:

 Język polski

 Matematyka

 Język obcy nowożytny



ZASADY OGÓLNE

 Egzamin ma formę pisemną; 

 przystąpienie do niego jest obowiązkowe;

 jest warunkiem ukończenia szkoły 

podstawowej, ale nie określa się minimalnego 

wyniku, dlatego egzaminu zdają wszyscy;

 egzamin jest przeprowadzany w kwietniu. 

Uczeń, który z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu, 

przystępuje do niego w dodatkowym terminie. 



ZASADY OGÓLNE CD.

 Zakres wiadomości i umiejętności 

na egzaminie wyznacza podstawa 

programowa kształcenia ogólnego; 

 egzamin ósmoklasisty z każdego 

przedmiotu jest przeprowadzany 

innego dnia, 

 prace uczniów ocenia zespół 

egzaminatorów zewnętrznych.



PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

dzień I dzień II dzień III

przedmiot język polski matematyka
język obcy 

nowożytny

czas trwania -

standardowy 120 min. 100 min. 90 min.

czas trwania -

dostosowanie do 180 min. do 150 min. do 135 min.



ZADANIA NA EGZAMINIE 

ÓSMOKLASISTY

 W arkuszu egzaminacyjnym z każdego 

przedmiotu znajdą się zarówno 
zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń 

wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), 

jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń 
samodzielnie formułuje odpowiedź). 

 Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami 

można znaleźć w informatorach o egzaminie 

ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.



JĘZYK POLSKI

Pierwsza część będzie zawierać zadania zorganizowane wokół 

dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: 

a) tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu) oraz

b) tekstu nieliterackiego (naukowego, popularnonaukowego 

albo publicystycznego). 

Łącznie oba teksty będą liczyły nie więcej niż 1000 słów. Większość 

zadań w tej części arkusza będzie się odnosić bezpośrednio 

do ww. tekstów. Wśród zadań w tej części arkusza mogą 

pojawić się również: 

 zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich 

i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcję obrazu), 

przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp.

ORAZ/LUB 

 zadania samodzielne, nieodnoszące się do tekstów 

wymienionych w pkt. a) lub b). 



JĘZYK POLSKI CD.

W drugiej części arkusza znajdą się propozycje 

dwóch tematów wypracowań, z których uczeń 

będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy 

niż 200 słów. Uczeń będzie dokonywał wyboru 

spośród: 

a) tematu o charakterze twórczym 

(np. opowiadanie twórcze)

oraz 

b) tematu o charakterze argumentacyjnym 

(np. rozprawka, artykuł, przemówienie).

Każdy temat będzie wymagał odwołania się 

do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB 

do utworu bądź utworów samodzielnie 

wybranych przez ucznia.



MATEMATYKA

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania 

zamknięte, jak i otwarte. 

 Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera 

odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań 

zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru 

wielokrotnego, zadania typu prawda - fałsz oraz 

zadania na dobieranie. 

 Zadania otwarte to takie, w których uczeń 

samodzielnie formułuje odpowiedź. Przedstawione 

przez ucznia rozwiązanie zadania musi obrazować 

tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, 

przekształcenia czy wnioski. Wśród zadań otwartych 
znajdą się zarówno takie, które będzie można 

rozwiązać typowym sposobem, jak i takie, które będą 

wymagały zastosowania niestandardowych metod 

rozwiązywania. 



MATEMATYKA CD.

 Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały 

poziom opanowania umiejętności opisanych 

w następujących wymaganiach ogólnych 

w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego: 

 sprawność rachunkowa,

 wykorzystanie i tworzenie informacji,

 wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,

 rozumowanie i argumentacja. 



JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

 Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych 

przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie 

ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym. Egzamin 

ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, 

w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej 

spełnia wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów 

edukacyjnych w wersji II.1 (klasy I–VIII).

 W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania 
zamknięte, jak i otwarte. 



JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY CD.

 Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom 
opanowania umiejętności opisanych 
w następujących wymaganiach ogólnych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego: 

 znajomość środków językowych,

 rozumienie wypowiedzi,

 tworzenie wypowiedzi,

 reagowanie na wypowiedzi,

 przetwarzanie wypowiedzi. 

 Arkusz egzaminacyjny z języka obcego 
nowożytnego obejmuje następujące części: 
 rozumienie ze słuchu,

 znajomość funkcji językowych,

 rozumienie tekstów pisanych,

 znajomość środków językowych,

 wypowiedź pisemna. 



HARMONOGRAM EGZAMINU 2019

Termin główny Termin dodatkowy

język polski – 15 kwietnia 2019 r. 

(poniedziałek) – godz. 9:00 

język polski – 3 czerwca 2019 r. 

(poniedziałek) – godz. 11:00 

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. 

(wtorek) – godz. 9:00 

matematyka – 4 czerwca 2019 r. 

(wtorek) – godz. 11:00

język obcy nowożytny –

17 kwietnia 2019 r. (środa) 

– godz. 9:00 

język obcy nowożytny –

5 czerwca 2019 r. (środa) 

– godz. 11:00 



WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 14 czerwca 2019 r.

 Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.

 W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu 

podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej 

dla egzaminu z każdego przedmiotu.

 Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), 

które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. 

 Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby 

całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam 

lub niższy niż zdający. 

 Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych 

do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki 

sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), 

co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy 

umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów 

w całym kraju.

 Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone 

na drodze sądowej.



PRZEBIEG EGZAMINU

Warunki zapewniające samodzielność pracy 
zdającego:

 oddzielny stolik (ławka) dla każdego ucznia,

 stoliki ustawione w jednym kierunku, 
w odległości zapewniającej samodzielność,

 tablica, na której znajdzie się zapis godziny 
rozpoczęcia i zakończenia egzaminu,

 zegar do samodzielnego kontrolowania czasu 
egzaminu,

 miejsca dla zespołu nadzorującego 
i obserwatorów.



PRZEBIEG EGZAMINU CD.

Dodatkowe rozwiązania organizacyjne:

osobna sala dla korzystających z wydłużenia 
czasu egzaminu, 

zdający pracuje samodzielnie bez 
zadawania pytań,

koniec pracy uczeń sygnalizuje 
podniesieniem ręki,

w salach nie mogą znajdować się żadne 
pomoce dydaktyczne (np. mapy, słowniki, 
eksponaty itp.).



CO UCZEŃ MOŻE MIEĆ NA 

EGZAMINIE?

 Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty 
z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem
(atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 
(odpowiedzi), legitymację szkolną . 

 Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający 
powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać –
zdający wykonują długopisem. 

Korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych jest 
niedozwolone.

Na egzaminie ósmoklasisty
nie można korzystać 

z kalkulatora oraz słowników

NIE WOLNO PRZYNOSIĆ ŻADNYCH 
URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH!!!



Dla uczniów klas ósmych przygotowana jest 
następująca strategia: 

 zorganizowanie specjalnych  zajęć 
„przygotowanie do egzaminu” z języka 
polskiego i matematyki, jako zajęć mających 
formę repetytorium w wymiarze 2 godzin dla 
uczniów klas ósmych;

 organizacja egzaminów próbnych – ocena, 
analiza, opracowanie i wdrożenie programu 
naprawczego.

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU



Źródła informacji o sprawdzianie:

www.cke.edu.pl

www.oke.waw.pl



Powodzenia! 

Dorota Sosulska – koordynator egzaminu 

ósmoklasisty w SSP26


