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Informacje o egzaminie ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od  21 do 23 kwietnia  2020 r. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematykę, język obcy nowożytny. 

4. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.  

5. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.  

6. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka angielskiego, który trwa 90 minut.  

7. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).  

Informacje o arkuszu egzaminacyjnym 

1. Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych – oznacza ona osiem środkowych stron wyrywanych z arkusza 

z matematyki, na których zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w tym arkuszu 

egzaminacyjnym. Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych jest zawarta wyłącznie w przypadku arkusza 

„standardowego” (OMAP-100) egzaminu przeprowadzanego w kwietniu; arkusze w dostosowanej formie oraz 

arkusze egzaminu przeprowadzanego w styczniu i czerwcu nie zawierają takiej karty, zdający rozwiązują zadania 

otwarte w zeszycie zadań egzaminacyjnych. 

2. Karta odpowiedzi – oznacza ona kartę dołączoną na perforacji – albo do ostatniej strony zeszytu zadań 

egzaminacyjnych, albo do karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych – na której zdający zaznacza odpowiedzi do 

zadań zamkniętych zawartych w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym 

zadaniu otwartym. 

3. Praca egzaminacyjna – oznacza on materiał przekazywany po przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty do 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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Uczniowie mogą wnieść do sali wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. 

a. długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów 

zmazywalnych/ścieralnych), nie wolno pisać także ołówkiem, odpowiedzi są udzielane w polu do wypełniania, nie 

będą oceniane notatki na marginesie. 

b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. 

2. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów 

egzaminacyjnych. 

3. 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 danej szkoły. 

4. 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. Arkusze egzaminacyjne posiadają dwie wersje, które są nierozpoznawalne. Uczeń ma obowiązek 

samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub 

własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.  

5. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo 

skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu. 

6. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza 

egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku 

arkusza z matematyki  – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer 

PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, oraz naklejki. W przypadku pomyłki w kodzie ucznia lub numeru PESEL , należy przekreślić błędny wpis 

i obok (powyżej lub poniżej)  zapisać poprawnie. 
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Sposób zaznaczania  odpowiedzi 

 

 


