
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – podstawowe informacje dla rodziców. 

W dniach 21 - 23 kwietnia 2020 r. odbędzie się  egzamin zewnętrzny dla uczniów klas ósmych szkoły 
podstawowej, czyli klas II OSM II st. 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:                                                                                      
język polski, matematykę i język obcy nowożytny.                                                                                              

Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.                                               

Pierwszego dnia (21.04. 2020 r. godz. 9.00) jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego,                          

który trwa 120 minut.                                                                                                                                                                  

Drugiego dnia (22.04. 2020 r. godz. 9.00)  jest przeprowadzany egzamin z matematyki,                                          

który trwa 100 minut.                                                                                                                                               

Trzeciego dnia (23.04. 2020 r. godz. 9.00) jest przeprowadzany egzamin z języka obcego 

nowożytnego, który trwa 90 minut.  

Uczniowie ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają wydłużony czas pracy 
odpowiednio do 180 min., 150 min. oraz 135 min.                                                                                                              
Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego 
na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).  

Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie                              
o przyborach, tj. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro)                           
z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów 
zmazywalnych/ścieralnych) oraz dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.                                  
Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 
lub korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być 
zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze 
przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.  

Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez 
lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka 
konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem 
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

Dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminu w pierwszym 
terminie, Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin dodatkowy. 

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest 
dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/).  

Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami, 
arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami oraz arkusze wykorzystane do przeprowadzenia 
egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r. 

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

