
INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 
O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 

 
 
Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań 
egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” 
oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. 
 
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
W terminie głównym: 
 
1.język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00 
2.matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 
3.język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz.9:00 
 
W terminie dodatkowym: 
1.język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00 
2.matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 
3.język obcy nowożytny –18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00 
 
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: 

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty 
zdawanego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo   

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty                              
z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z 
przyczyn losowych lub zdrowotnych)  

c. lub w przypadku: 

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 

• wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych 
niewymienionych w komunikacie o przyborach 

• zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty                       
z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom–
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 
uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu 
i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu. 

 
CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH 
PRZEDMIOTÓW: 
 
j.polski – 120 minut,  
(możliwość wydłużenia do 180 minut dla uczniów korzystających z innych arkuszy jak 
standardowe oraz w przypadku gdy uczeń ma dostosowania warunków lub form 
przeprowadzania egzaminu) 
 
matematyka – 100 minut,  
(możliwość wydłużenia do 150 minut dla uczniów korzystających z innych arkuszy jak 
standardowe oraz w przypadku gdy uczeń ma dostosowania warunków lub form 
przeprowadzania egzaminu) 



 
j.obcy – 90 minut,  
(możliwość wydłużenia do 135 minut dla uczniów korzystających z innych arkuszy jak 
standardowe oraz w przypadku gdy uczeń ma dostosowania warunków lub form 
przeprowadzania egzaminu) 
 

➢ Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. 
legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku 
odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez 
jego wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły 

➢ Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione 
w komunikacie o przyborach, tj. 

a. z każdego przedmiotu –długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem 
(niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) 

b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. 
 

➢ Uczniowie mogą wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę z wodą (stawiają 
ją na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów 
egzaminacyjnych). 
 

➢ Numery stolików przy których uczniowie będą pracować są losowane; członek 
zespołu nadzorującego losuje w obecności zdających numery stolików. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania 
numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania 
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych 
przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do 
egzaminu). 
 

➢ W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie 
powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach 
przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na 
opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób 
udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności opuszczenia 
sali  przez ucznia, fakt ten odnotowywany jest w protokole przebiegu 
egzaminu. 
 

➢ 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 
komentują. 

 
➢ Do 25 lutego2021 r. – rodzice uczniów mogą złożyć pisemną informację                                

o zmianie j. obcego w deklaracjach językowych uczniów. 
 

➢ Do 11 maja 2021 r. – rodzice mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek                        
o zmianę języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów 
konkursów/olimpiad przedmiotowych. 
 



➢ Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej 
egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: 

 
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 

oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku 
szkolnym 2020/2021 

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne 
c. arkusze egzaminu próbnego  
d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych 
e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty                   

w latach 2019–2020. 
 
 

➢ WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ - uczeń lub jego 

rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej 

ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w Poznaniu, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez 

okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty 

 

➢ Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali 

centylowej. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują: 

a. wynik z języka polskiego 

b.  wynik z matematyki 

c.  wynik z języka obcego nowożytnego. 

 

➢ Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez 

egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne . 

 

➢ Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna 

Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów 

okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

➢ Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie podlegają skardze do sądu 

administracyjnego. 

➢ Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, jednak 

uczeń, który nie przystąpi do egzaminu nie kończy szkoły. 


