Informacje dla ósmoklasistów
Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021



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.



Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki
egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji,
jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.



Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w maju
i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który
nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.



Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.



W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.



Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
a)
b)
c)
d)







języka polskiego
matematyki
języka obcego nowożytnego
jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
a) pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
b) drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
c) trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również
egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.
Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku
uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.



Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na
stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory
pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub
niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub
niepełnosprawność.



Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np.
telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.



W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po
uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków
wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi
pomocy medycznej.



Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań
egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.



Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie
organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10
września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły
dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa
każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

Ważne terminy
Do 28 września 2020r. wychowawca jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców
z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
oraz do poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań;
Do 30 września 2020 r. rodzice składają wniosek – deklarację do dyrektora szkoły o wyborze języka
nowożytnego na egzamin ( angielski lub niemiecki);
Zaświadczenie o stanie zdrowia, lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (dysleksja,
wydłużony czas), przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020r.
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym,
niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na
niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla
poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego
porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 8
listopada 2020r.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady
pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem
o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych
do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie OKE.
Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia
pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej odbywają się w formie
pisemnej nie później niż do 8 listopada 2020r. (np. nauczyciel wspomagający u uczniów
słabowidzących);
Do 20 listopada 2020r. wychowawca informuje na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie
organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020)
rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.
Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów
dostosowania, o których mowa w pkt11., nie później niż do 25 listopada 2020r. (jako oświadczenie
w załączniku wymienionym w pkt 11.). Rodzice mogą się nie zgodzić np. na wydłużenie czasu pisania
egzaminu.
Do 25 lutego Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie
w deklaracji, którą złożyli do 30 września.
Do 11 maja Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem
dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

