
25-26-27 maja 2021r.25-26-27 maja 2021r.



Informacje ogólne o egzaminie
 Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy 

uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć 
szkołę.

 Egzamin ma formę pisemną. Egzamin ma formę pisemną.
 Egzamin składa się z trzech przedmiotów:
języka polskiego, 
matematyki, 
języka obcego nowożytnego.



Informacje ogólne o egzaminie
 Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

j. polski matematyka j. obcy 

25 maja 2021r.

(wtorek)

godz. 9:00
120 minut

26 maja 2021r.

(środa)

godz. 9.00
100 minut

27 maja 2021r.

(czwartek)

godz.9.00
90 minut



Informacje ogólne o egzaminie
Termin dodatkowy egzaminu przewidziany jest dla

ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie

głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnychgłównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych

 język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00.

 matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

 język obcy – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00



Informacje ogólne o egzaminie

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej w odniesieniu dow podstawie programowej w odniesieniu do

przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach

1–8 szkoły podstawowej.



Informacje ogólne o egzaminie

Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas

rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatówrekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów

będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce



Informacje ogólne o egzaminie
Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, sąz przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są

zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego

maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo

w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci konkursów

z przedmiotów nieobjętych egzaminem.



Informacje ogólne o egzaminie
 2 lipca 2021r.   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

ogłasza wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 9 lipca 2021r. Uczeń otrzymuje zaświadczenie                            

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty



Informacje  o egzaminie 
z języka polskiego

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45

punktów (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym:punktów (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym:



Informacje  o egzaminie 
z języka polskiego

Część1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie,

znajomość i rozumienie utworów literackich;

interpretacja tekstów kultury, znajomość zasadinterpretacja tekstów kultury, znajomość zasad

i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt.

(ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc.

zadań otwartych).



Informacje  o egzaminie 
z języka polskiego

Część 2: wypracowanie – 20 pkt.

Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch:

rozprawka albo opowiadanie. W wypracowaniu uczeńrozprawka albo opowiadanie. W wypracowaniu uczeń

może odnieść się do dowolnej lektury

obowiązkowej spełniającej warunki tematu



Informacje  o egzaminie 
z języka polskiego

W obu częściach arkusza – w rozwiązywanych

zadaniach i w wypracowaniu – trzeba się wykazaćzadaniach i w wypracowaniu – trzeba się wykazać

szczegółową znajomością treści i problematyki lektur

obowiązkowych dla klas 7 i 8:



Informacje  o egzaminie 
z matematyki

Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie

znacznej samodzielności w posługiwaniu się ogólnymi

umiejętnościami matematycznymi.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



Informacje  o egzaminie 
z matematyki

 Przykładowe typy zadań zamkniętych to: 

wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, na dobieranie.wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, na dobieranie.

 Przykładowe typy zadań otwartych to: 

obliczeniowe, na uzasadnianie, tworzenie strategii.



Informacje  o egzaminie 
z matematyki

 Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 

punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 

15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

 Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).



Informacje  o egzaminie 
z języka obcego

 Egzamin z języka angielskiego będzie sprawdzał

przede wszystkim umiejętność wykorzystania języka

w życiu codziennym. Dlatego na egzaminie pojawią sięw życiu codziennym. Dlatego na egzaminie pojawią się

zadania wymagające przetwarzania informacji

w języku angielskim, czyli np. wymagające

tłumaczenia, streszczenia, parafrazy.



Informacje  o egzaminie 
z języka obcego

 Egzamin ósmoklasisty charakteryzuje się także dużą

liczbą zadań otwartych, czyli takich, które wymagają

od ucznia udzielenia własnej odpowiedzi, a nie np.od ucznia udzielenia własnej odpowiedzi, a nie np.

wybrania odpowiedzi spośród podanych.

Na pierwszym egzaminie z języka angielskiego 5

zadań, spośród 14, było otwartych.



Informacje  o egzaminie 
z języka obcego

 Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 

punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 

34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte. 



Informacje  o egzaminie 
z języka obcego

W arkuszu mogą pojawić się następujące typy 
zadań:

 Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze 

słuchu. Będą im towarzyszyć nagrania, których uczeń 

wysłucha dwukrotnie.



Informacje  o egzaminie 
z języka obcego

 Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych,

czyli umiejętność komunikacji – uczniowie będą

musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielićmusieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić

informacji.

 Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych,

czyli umiejętność czytania ze zrozumieniem.



Informacje  o egzaminie 
z języka obcego

 Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie 

będą rozwiązywać zadania badające ich znajomość 

gramatyki.gramatyki.

 Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. 

Może to być list/e-mail, wpis na blogu, zaproszenie, 

ogłoszenie lub notatka. 



Dostosowania
 Czas trwania egzaminu z poszczególnych

przedmiotów może być wydłużony w przypadku

uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunkówuczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków

przeprowadzania egzaminu:

 język polski  do 180 minut,

 Matematyka do 150 minut;

 język obcy nowożytny do 135minut;



PROCEDURY
 Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy 

zdający siedzi przy osobnym stoliku.

Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze  Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze 

egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze 

wskazane w komunikacie dyrektora CKE (czarny 

długopis, na egzaminie z matematyki dodatkowo 

linijka).



PROCEDURY

 W przypadku uczniów chorych lub

niepełnosprawnych – na stoliku mogą być leki i inneniepełnosprawnych – na stoliku mogą być leki i inne

pomoce konieczne ze względu na chorobę lub

niepełnosprawność.



PROCEDURY

 Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych

urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonówurządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów

komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani

korzystać z nich w tej sali.



PROCEDURY
 W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę

egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu

zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującegozezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego

i po zapewnieniu warunków wykluczających

możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza

osobami udzielającymi pomocy medycznej.



PROCEDURY

 Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać

zdającym wyjaśnień dotyczących zadańzdającym wyjaśnień dotyczących zadań

egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób

komentować zadań egzaminacyjnych.



PROCEDURY

 Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym

z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo

informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza

egzaminacyjnego.

 Szczegółowe procedury przed każdym egzaminem zostaną

przypomniane uczniom przez przewodniczącego komisji

nadzorującej.



STRÓJ NA EGZAMIN
 Uczniowie przychodzą na egzamin w strojach

galowych.

 Galowym strojem jest: Galowym strojem jest:

 biała, czarna, granatowa bluzka lub koszula, ciemne

spodnie /spódniczka/ sukienka/garnitur w jednolitych

kolorach.
 Dziewczynki nie przychodzą w butach na wysokim 

obcasie, zwłaszcza w szpilkach.



Prezentację opracowano 
w oparciu o:

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów 

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja 

z 29 grudnia 2020 r.

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-

egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym



Dziękuję za uwagę
A. Sudoł


