
Egzamin  ósmoklas is ty



25 maja 2021 r.
(wtorek)

godz. 9:00

26 maja 2021 r.
(środa)

godz. 9:00

27 maja 2021 r.
(czwartek)
godz. 9:00

Język polski

Matematyka

Język obcy 
nowożytny

Przebieg egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym



Język polski

Czas trwania - 120 minut
+ 5 minut przeniesienie odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi

Osoby uprawnione do wydłużenia czasu – 180 minut
+ 5 minut przeniesienie odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi



Matematyka

Czas trwania - 100 minut
+ 5 minut przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi

Osoby uprawnione do wydłużenia czasu – 150 minut
+ 5 minut przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi



Język obcy  - język angielski

Czas trwania  - 90 minut
+ 5 minut przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi

Osoby uprawnione do wydłużenia czasu – 135 minut
+ 5 minut przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi



16 czerwca 2021 r.
(środa)

godz. 9:00

17 czerwca 2021 r.
(czwartek)
godz. 9:00

18 czerwca 2021 r.
(piątek)

godz. 9:00

Język polski

Matematyka

Język obcy 
nowożytny

Przebieg egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym



W terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

• z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpił do egzaminu z danego 

przedmiotu w terminie głównym

• przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin z danego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych)

W terminie dodatkowym do egzaminu przystępuje uczeń, któremu

dyrektor OKE lub CKE unieważnił egzamin.



Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 2 lipca 2021 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 9 lipca 2021 r. 

Wyniki egzaminów



Każdy uczeń przed wejściem do sali musi mieć

dokument potwierdzający tożsamość, 

np. legitymację szkolną i okazać go w razie potrzeby.



Podstawowe wytyczne do egzaminu w dobie pandemii

• na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 
kompatybilnych z objawami COVID-19

• zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją 
w warunkach domowych.

• rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, 
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

• zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 
telekomunikacyjnych, maskotek.

• na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

• Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

• Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania 
egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani 
przynieść własne słowniki, 

• Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.



Środki bezpieczeństwa osobistego w czasie pandemii

• czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zdający  zachowują co najmniej 1,5 m 
odległości oraz mają zakryte usta i nos (maseczka jedno- lub wielorazową)

• wchodząc na teren szkoły należy mieć zakryte usta i nos

• po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje 
zdającego z wyjątkiem sytuacji kiedy:

❑ Podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego

❑ Wychodzi do toalety

❑ Kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

• nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust nosa i oczu a także przestrzeganie higieny 
kaszlu i oddychania

• jeśli zdający uzna za właściwe  -może  mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu nawet po 
zajęciu miejsca 

• zakaz gromadzenia się w grupach po egzaminie

• zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń 
rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, schorzeń 
neurologicznych  może przystąpić do egzaminu w odrębnej sali 



Dozwolone wyposażenie zdającego podczas egzaminu ósmoklasisty:

▪ długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem 

(niedozwolone jest używanie długopisów zmywalnych, ścieralnych)

▪ linijka (tylko na egzaminie z matematyki)

▪ małą butelkę wody. 

(Podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze,  przy nodze stolika)



Niedozwolone wyposażenie zdającego:

WSZELKIE URZĄDZENIA 
TELEKOMUNIKACYJNE

oraz kalkulator

jak również te, które nie zostały 
podane w komunikacie CKE



Każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania 
podczas egzaminu!



Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

Unieważnienie może nastąpić: 

a) podczas egzaminu jeżeli uczeń:

• rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie 

• wniósł do sali egzaminacyjnej jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne 

lub korzysta z takiego urządzenia w sali egzaminacyjnej 

• wniósł  do sali egzaminacyjnej materiały lub przybory niewymienione w 

komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych

• zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom. 

a) po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone 

zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez 

ucznia.



Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

1. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu 

zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście  zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny 

na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

2. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem 

arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych 

wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

3. 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. 



Uczniowie – w każdym dniu egzaminu

• Przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach zgodnie z ustalonym harmonogramem

• Pamiętają o zasadach bezpieczeństwa (zakrywanie ust i nosa, bezpieczna odległość 1,5 m , unikanie tworzenia 
grup przed i po egzaminie)

• Pamiętają o zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych. Przypomnienie 
zdającym o możliwych do wniesienia przyborach.

• Losowanie stolików przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub jego członka oraz rozdanie naklejek
– zapisanie nr stolików na liście obecności uczniów.

• Przewodniczący ZN wraz z uczniem odbierają od przewodniczącego ZE materiały egzaminacyjne i przynoszą je 
do sali (arkusze, płyty, koperty zwrotne).



8:50 – 9:00 Przewodniczący ZN przekazuje informacje o zasadach zachowania się podczas egzaminu:

• O zasadach dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego
• Uczniowie podczas egzaminu nie powinni opuszczać sali. 
• W przypadku konieczności wyjścia do toalety zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. 
• W czasie trwania egzaminu członkowie komisji nie udzielają żadnych wyjaśnień
• Jeżeli uczeń skończy pisać wcześniej to podnosi rękę, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący ZN lub 

członek ZN w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Gdy uczeń uzyska zgodę na opuszczenie sali, cicho 
wychodzi.

• Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed 
czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem 
egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

• Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący ZN informuje zdających o 
tym fakcie

• Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący ZN informuje o zakończeniu 
pracy. 

• Wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi. 

• Po zakończeniu egzaminu jeden uczeń zostaje na sali aby w jego obecności dokonać pakowania  materiałów 
egzaminacyjnych, reszta uczniów może opuścić salę w ustalonej kolejności (1 uczeń co 5 minut).

Uczniowie – w każdym dniu egzaminu



Uczniowie – w każdym dniu egzaminu

9:00 Rozdanie arkuszy egzaminacyjnych.

• Przeczytanie instrukcji zamieszczonej na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.

• Sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego tj. czy zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę 
odpowiedzi.

• Sprawdzenie, czy wszystkie strony są kolejno ponumerowane.

• Kodowanie arkusza (uczeń zamieszcza kod ucznia i PESEL oraz naklejki. ) W przypadku uczniów korzystających z 
arkuszy -200 i -700 oraz  uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się czynności związane z kodowaniem 
wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

• Zapisanie na tablicy czasu rozpoczęcia i czasu zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

• W przypadku egzaminu z j. angielskiego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 
następuje odtworzenie płyty CD. 

• Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni uczniowie nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 
(W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych decyzję o 
wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej podejmuje przewodniczący ZN, ale zdający pracuje z arkuszem tak, jak jest 
zapisane na tablicy).



Zmiana! Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego, matematyki
oraz  języka obcego – nowożytnego 



Instrukcja



Kontrola karty 
odpowiedzi



W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się:

• zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), 

• 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.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty



Wgląd do pracy egzaminacyjnej oraz wniosek 
o weryfikację sumy przyznanych punktów

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w 

miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia 

wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w 

imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną  (załącznik 16a).

3. Formularz wniosku jest dostępny w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. 



1. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 2 lipca 2021r.

2. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla 

egzaminu z każdego przedmiotu.

3. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie mają wpływu na ukończenie szkoły

5. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym lub dodatkowym

nie kończy szkoły podstawowej.

Wyniki i zaświadczenia:



Dziękujemy za uwagę


