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Egzamin na stronie CKE 

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



Egzamin ósmoklasisty 

•Obowiązkowy 

•Pisemny 

•Diagnostyczny 

•Rekrutacyjny 



PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE 

• Język polski 

• Matematyka  

• Język obcy (angielski, francuski, hiszpański, 
niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski) 

             - tylko jeżeli uczeń realizował go na     

                 obowiązkowych zajęciach w szkole 



Terminy egzaminu 

W terminie głównym 
1.język polski   –21kwietnia 2020r. (wtorek)– godz. 9:00 
2.Matematyka  –22kwietnia 2020r.(środa)– godz. 9:00 
3.język obcy nowożytny –23kwietnia 2020r.(czwartek)– 

       godz.9:00 
  
W terminie dodatkowym 
1.język polski  –1 czerwca 2020r. (poniedziałek)–godz. 9:00 
2.Matematyka  –2 czerwca 2020r.(wtorek)–godz. 9:00 
3.język obcy nowożytny –3 czerwca 2020r.(środa)–godz. 9:00 

 



PRZEBIEG EGZAMINU 

• Pierwszy dzień – język polski   - 120 minut  

 Wydłużenie czasu do 180 minut 

 

• Drugi dzień – matematyka - 100 minut   

 Wydłużenie czasu do 150 minut 

 

• Trzeci dzień – język obcy nowożytny - 90 minut 

 Wydłużenie czasu do 135 minut 

 



Język obcy nowożytny 

• Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie 
później niż do 30 września 2019, składają 
dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o 
przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków 
obcych nowożytnych, którego uczeń uczył się 
w szkole jako przedmiotu obowiązkowego 



Przygotowanie do egzaminu 

• Przykładowe zadania na stronie CKE 

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

 

• Fakultety dla klas ósmych (w planie lekcji) 

    - powtórzenia 

    - rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych  
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Dostosowania 

• Treść – różne arkusze, zgodnie z zaleceniem w 
orzeczeniu 

• Forma – np. wydłużony czas pracy z arkuszem, 
możliwość korzystania ze słownika 



Dostosowania 
• Dostosowany arkusz: 

    - uczniowie słabosłyszący i niesłyszący 

    - uczniowie słabowidzący 

 - uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu    

      lekkim 

    - uczniowie autystyczni  (w tym zespół 
Aspergera) 

    - obcokrajowcy 

 

 

 

 

 



Dostosowania 
• Wydłużony czas pracy: 

 - uczniowie z opiniami i uczniowie  z 
chorobami  przewlekłymi, obcokrajowcy – na 
wniosek RP 

     - uczniowie z opiniami (np. dysleksja) 

 

 

 

 

 



Dostosowania 

• Do 15 października 2019 

 - zebranie dokumentacji uprawnień do  
dostosowania warunków i formy 
przeprowadzenia egzaminu – do tego dnia 
rodzice składają wszelkie dokumenty, na 
podstawie których uczeń będzie miał rożnego 
typu dostosowania, np. wydłużony czas pracy 
na egzaminie … 

 



Wyniki egzaminów 

• W dniu zakończenia roku szkolnego dokument 
potwierdzający wynik egzaminu. 

• 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.  

 



Ogłoszenie wyników 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 

• 19 czerwca 2020r. 

 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 

• 19 czerwca 2020r. 

 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 

• 26 czerwca 2020r. 

 


