
INFORMACJA O WARUNKACH PRZEBIEGU 
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

HARMONOGRAM I ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny: 

Język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek), godz. 9:00  

Matematyka - 26 maja 2021 r. (środa),  godz. 9:00  

Język angielski– 27 maja 2021 r. (czwartek), godz. 9:00 

✓ W dniu egzaminu uczniowie stawiają się w określonym miejscu przed szkołą na wyznaczoną 
godzinę. Stoją w kolejności przybycia. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, 
zachowują odpowiedni dystans (co najmniej 1,5m). Uczniów i pracowników obowiązują 
maseczki. Przy wejściu do budynku dezynfekują ręce.  

✓ Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej.      
Po zajęciu miejsca zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i  nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, sprawdzić 
poprawność kodowania itp.. 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali. 

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może 
poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).  

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – 
mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, 
powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 18 maja. Zdający 
przystępuje wtedy do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej, zachowując dystans 2m.  

✓ Po zakończonym egzaminie zdający opuszcza teren szkoły i udaje się do domu, zachowując 
dystans społeczny.  

Termin dodatkowy: 

Język polski – 16 czerwca 2021 r. (wtorek),  godz. 9:00  

Matematyka - 17 czerwca 2021 r. (środa),  godz. 9:00  

Język angielski– 18 czerwca 2021r. (czwartek), godz. 9:00 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:   

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



ALBO 

b. przerwał lub jemu przerwano i unieważniono egzamin z danego przedmiotu/ przedmiotów  

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

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE 
lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

CZAS TRWANIA EGZAMINU: 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych kompatybilnych                     
z objawami COVID-19 . Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 
egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach 
domowych albo sama objęta jest 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 powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymację 
szkolną).  

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

✓ Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. 
Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis lub 
pióro z czarnym tuszem /atramentem przeznaczone do zapisywania rozwiązań (niedozwolone 
jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych).                                                             

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli 
trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

✓ Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, którą stawia na podłodze przy 
stoliku. 

ZASADY ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI NA KARCIE ODPOWIEDZI  
(DOTYCZY UCZNIÓW, KTÓRZY MAJĄ OBOWIĄZEK ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI NA KARCIE) 

BUDOWA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO: 

przedmiot Czas trwania Przedłużanie czasu

Język polski 120 min do 180 min

Matematyka 100 min do 150 min

Język angielski 90 min do 135 min



 

JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA I JĘZYK ANGIELSKI: 

 

MATEMATYKA – BRAK 8-STRONICOWEJ KARTY ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. 

Uwaga! Rozwiązania zadań umieszczać należy tylko w miejscach do tego wyznaczonych.  

W przypadku rozwiązania zapisanego w brudnopisie należy adnotację o tym wykonać przy zadaniu,               
a miejsce w brudnopisie wydzielić. 

JĘZYK POLSKI -  egzamin składa się z dwóch części.  

Część 1. Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: literackiego (epickiego / 
dramatycznego / lirycznego) i nieliterackiego (popularnonaukowego / publicystycznego / 
naukowego). W zadaniach mogą się pojawić krótkie fragmenty innych utworów literackich i 
nieliterackich, teksty ikoniczne (np. obraz, plakat), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy. 
Część 2. Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) na jeden z dwóch tematów do wyboru:             
1)  o charakterze twórczym - opowiadanie                                          

2)  o charakterze argumentacyjnym - rozprawka 

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego i języka angielskiego składa się z zeszytu zadań 
egzaminacyjnych z umieszczoną na końcu kartą odpowiedzi.                                         

MATEMATYKA -  egzamin będzie zawierał  19  zadań.  

Na początku arkusza występują zadania zamknięte (ok. 15), po nich następują otwarte (ok. 6). 
Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, na 
dobieranie. Przykładowe typy zadań otwartych to: obliczeniowe, na uzasadnianie, tworzenie 
strategii.  

Ważne będzie zaprezentowanie znacznej samodzielności w posługiwaniu się ogólnymi 
umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie zmierzą się z rozwiązywaniem zadań 
dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno stosowania wzorów i reguł, jak 
i logicznego myślenia oraz uporządkowanego działania.  



Arkusz egzaminacyjny z matematyki składa się z zeszytu zadań egzaminacyjnych z 
umieszczoną na końcu kartą odpowiedzi do zadań zamkniętych.   

JĘZYK ANGIELSKI -  egzamin będzie sprawdzał przede wszystkim umiejętność wykorzystania  języka  w  
życiu codziennym. Dlatego na egzaminie pojawią się zadania wymagające przetwarzania informacji w 
języku angielskim, czyli np. wymagające tłumaczenia, streszczenia, parafrazy. Egzamin ósmoklasisty 
charakteryzuje się także dużą liczbą zadań otwartych, czyli takich, które wymagają od ucznia 
udzielenia własnej odpowiedzi, a nie np. wybrania odpowiedzi spośród podanych.  

Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części.  

Część 1. Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć 
nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie.  

Część 2. Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji – 
uczniowie będą musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji.  

Część 3. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania 
ze zrozumieniem.  

Część 4. Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie będą rozwiązywać zadania badające 
ich znajomość gramatyki.  

Część 5. Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być e-mail, wpis na 
blogu lub wiadomość. 

✓ Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu zdający zostają poinformowani o przeniesieniu 
odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.  

✓ Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań zdający ma dodatkowych 5 minut 
przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych 
na kartę odpowiedzi.  

ZAKAZ WNOSZENIA DO SALI EGZAMINACYJNEJ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB  
KORZYSTANIA Z TAKICH URZĄDZEŃ W TEJ SALI 

✓ Obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej. 

KONIECZNOŚĆ SAMODZIELNEGO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ W CZASIE EGZAMINU 

Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy 
własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty. 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia uczniowi egzamin ósmoklasisty z 
danego przedmiotu w przypadku:  
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia  
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 
albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach  
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,               
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom  



UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. może zostać 
zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w 
związku z COVID-19 


