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Egzamin ósmoklasisty

❖ Podstawowe dokumenty prawne

➢ Ustawa Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

➢ Ustawa z dnia O Systemie Oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481).

➢ Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2019 poz. 625).

➢ Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.).

➢ Informator o egzaminie ósmoklasisty.



Struktura Egzaminu Ósmoklasisty

➢ Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności

określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w

odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach 

I - VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku 

szkolnym 2018/2019.

➢ Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy 

szkoły podstawowej 

➢ Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co

oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby 

ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki 

uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie 

można nie zdać.

➢ Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/


Struktura Egzaminu Ósmoklasisty

W bieżącym roku szkolnym ósmoklasista przystępuje do

egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

➢ języka polskiego,

➢ matematyki,

➢ języka obcego nowożytnego; w naszej szkole jest to 

język angielski.



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.



Dzień egzaminu 

Pierwszy

16.06.2020 r. 

(wtorek)

Drugi

17.06.2020 r. 

(środa)

Trzeci

18.06.2020 r.

(czwartek)

Część egzaminu Jezyk polski Matematyka Język angielski

Godziny 

rozpoczęcia
9.00 9.00 9.00

Czas 

trwania 

egzaminu

120 min 100 min 90 min

Czas 

przedłużenia 

pisania testu

60 min 50 min 45 min

Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty 2020



Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty 2020

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do

pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,

a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz

słowników.

Nie wolno także przynosić i używać

żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych.



Wyniki i zaświadczenia 

➢ W dniu 31 lipca 2020 r. nastąpi wydanie zdającym 

zaświadczeń/informacji 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. 

➢ Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być 

podważone na drodze sądowej.
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Zwolnienia z egzaminu

Tylko w szczególnych przypadkach losowych lub 

zdrowotnych, Dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, organizowanych z danego przedmiotu 

(Przedmiotowe Konkursy Kuratoryjne) – mogą być zwolnieni z 

egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.



Unieważnienie egzaminu przez PZE

➢ Następuje w przypadku:

➢ niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,

➢ wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia 

telekomunikacyjnego,

➢ zakłócania przez ucznia przebiegu egzaminu.

➢ PZE przerywa i unieważnia danemu uczniowi egzamin (na wniosek 

PZN), stosowną informację zamieszcza się w protokole przebiegu 

egzaminu.

➢ Uczeń może ponownie przystąpić do tego egzaminu w terminie 

dodatkowym.



Wyniki 

próbnego Egzaminu Ósmoklasisty

19 - 21.11.2019 r.



Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty 

część język polski

Egzamin próbny z języka polskiego pisało 34 uczniów z ósmych

klas.

Arkusz egzaminacyjny składał się z 24 zadań różnego typu:

➢ pytań zamkniętych,

➢ pytań typu półotwartego,

➢ pytania otwartego czyli dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej

lub twórczej.

Wynik szkoły wyniósł 58 % i mieści się w staninie 6 (wyżej

średni).



Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty 

część język polski

Mocne strony:

Uczeń:

➢ dostrzega zróżnicowanie słownictwa,

➢ rozpoznaje wyrazy podstawowe i wyrazy pochodne; rozumie pojęcie podstawy 

słowotwórczej; w wyrazie pochodnym wskazuje formant; określa rodzaj formantu,

➢ tworzy  wypowiedź zgodnie z formą wskazaną w poleceniu,

➢ wyszukuje w tekście potrzebne informacje,

➢ charakteryzuje i ocenia bohaterów.

Słabe strony

Uczeń ma problemy:

➢ z tworzeniem wypowiedzi  z zastosowaniem odpowiedniej dla danej formy gatunkowej 

kompozycji,

➢ z odróżnianiem mowy zależnej i niezależnej, przekształcaniem mowy zależnej na 

niezależną i odwrotnie,

➢ z pisaniem poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym,

➢ ze świadomym posługiwaniem się różnymi formami językowymi.



Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty

część język polski
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WNIOSKI

z próbnego egzaminu ósmoklasisty 

część język polski
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Wnioski  do dalszej pracy:

➢ ćwiczyć umiejętność redagowania samodzielnych tekstów z naciskiem 

na ich poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną,

➢ utrwalać wiadomości z nauki o języku,

➢ rozwijać umiejętność interpretacji utworów literackich i kulturowych.



Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty 

część matematyka

Egzamin próbny pisało 34 uczniów z klas: VIII a i VIII b.

Arkusz zawierał zadania:

➢ wielokrotnego wyboru,

➢ typu prawda/fałsz,

➢ zadania na dobieranie,

➢ zadania otwarte.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 30.

Wynik szkoły wyniósł 50 % i mieści się w staninie 7 (wysoki).



Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty 

część matematyka

Mocne strony:

Uczeń:

➢ dobrze radzi sobie z zadaniami z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa,

➢ w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej 

wielkości,

➢ rysuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty kratowe o danych 

współrzędnych całkowitych,

➢ oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków, oblicza pola figur 

przedstawionych na rysunku, także w sytuacjach praktycznych.

Słabe strony

Uczeń ma problemy:

➢ z proporcjonalnością prostą,

➢ z rozwiązywaniem zadań tekstowych za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą, 

➢ ze znajomością oraz  zastosowaniem w sytuacjach praktycznych Twierdzenia 

Pitagorasa,

➢ z zadaniami dotyczącymi brył.



Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty

część matematyka
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WNIOSKI

z próbnego egzaminu ósmoklasisty 

część matematyka
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Wnioski  do dalszej pracy:

➢ utrwalać zadania geometryczne wymagające praktycznego 

zastosowania twierdzenia Pitagorasa,

➢ doskonalić rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań,

➢ rozwiązywać zadania wymagające znajomości własności brył i figur 

płaskich.



Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty 

część język angielski

Do próbnego egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 34 uczniów z klas: 

VIII a i VIII b. 

W zakresie poszczególnych obszarów umiejętności zadania w teście 

dotyczyły:

➢ rozumienia ze słuchu,

➢ znajomości funkcji językowych,

➢ znajomości środków językowych,

➢ rozumienia tekstów pisanych, 

➢ wypowiedzi pisemnej.

Wynik szkoły – wyniósł 45 %  i  mieści się w staninie 5 (średni).



Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty 

część język angielski

Mocne strony:

Uczeń:

➢ znajduje w tekście określone informacje,

➢ określa kontekst wypowiedzi,

➢ odczytuje intencje nadawcy/autora tekstu,

➢ określa główną myśl tekstu.

Słabe strony

Uczeń ma problemy :.

➢ ze znajomością i posługiwaniem się zasobami środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych),

➢ z formułowaniem krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi pisemnych.



Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty

część język angielski
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WNIOSKI

z próbnego egzaminu ósmoklasisty 

część język angielski
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Wnioski  do dalszej pracy:

➢ ćwiczyć wszystkie sprawności językowe na lekcjach i zajęciach 

dodatkowych,

➢ zwiększyć nacisk na utrwalenie środków językowych (tłumaczenie 

fragmentów zdań, uzupełnianie zdań).



Dodatkowe informacje

➢www.ko.rzeszow.pl

➢www.oke.krakow.pl

➢www.cke.gov.pl

http://www.ko.rzeszow.pl/
http://www.oke.krakow.pl/
http://www.cke.edu.pl/
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Serdecznie dziękuję za 

uwagę.

Wysokich egzaminacyjnych lotów
życzy 

Dyrektor szkoły i całe Grono Pedagogiczne

Albigowa, 01.06.2020 r.


