
INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW  

(PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY  

1. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od  25 do 27 maja  2021 r. 

2. Termin dodatkowy egzamin ósmoklasisty dla uczniów nieobecnych w pierwszym terminie z powodu choroby 

lub zdarzeń losowych odbędzie się w dniach od  15 do 17 czerwca  2021 r. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

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

5. Egzamin, w każdym dniu rozpoczyna się o godzinie 9.00. 

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

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

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

9. 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 arkusza z matematyki, na 

których zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w tym arkuszu egzaminacyjnym.  

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. 

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, 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. 

 

Sposób zaznaczania  odpowiedzi 

 



 

7. Wszystkie niezbędne informacje i formularze znajdują się na stronie www.oke.wroc.pl (zakładka 

Organizacja, plik - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku 

szkolnym 2020/2021 – aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.). 

8. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) 

dostępne są również:  

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.  

Reżim sanitarny: 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. 

2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek.  

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd.  

6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

7. Na egzamin uczeń może przynieść butelkę z wodą (postępowanie jak wyżej). 

8.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką).  

10. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po 

zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających.  

http://www.oke.wroc.pl/


11. Przed wejściem 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).  

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. 

13.  Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

1) wychodzi do toalety  

2) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

14. Przy wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.  

15. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte - prosimy ich nie zamykać. 

16. Uczeń może oddać do depozytu telefon komórkowy. Telefon powinien być wyłączony i czytelnie 

podpisany na karteczce (imię, nazwisko, klasa). Uczeń wkłada do przygotowanej foliowej torebki 

opisany telefon.  

17. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu 

18. Wrażeniami po egzaminie uczniowie mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,  unikając spotkań w grupie, np. przy wejściu do 

szkoły.  

Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem głównym i wejściem bocznym wg tabeli: 

25,26,27 CZERWCA 2021 r.  EGZAMIN: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI 

(wejście dla uczniów) 

Wejście główne (ul. B. Prusa) Wejście boczne  (ul. Sudecka) 

KLASA            8A; 8B KLASA             8C; 8D 
 

Informacje o możliwości wglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu 

i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika 

albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.  

3. Pracę egzaminacyjną stanowi kompletny arkusz egzaminacyjny.  

4. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście, drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.  

5. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:  

a. imię i nazwisko zdającego  

b. PESEL zdającego  



c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – 

adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego, przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.  

6. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.  

7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie 

więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd.  

8. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza miejsce wglądu.  

9. Okręgowa komisja egzaminacyjna nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem osoby 

uprawnionej do wglądu, w tym zdającego, do miejsca wglądu wyznaczonego przez dyrektora OKE.  

Zasady wglądu.  

a. Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby/osób dokonujących 

wglądu.  

b. Osobie uprawnionej do wglądu udostępnia się pracę egzaminacyjną w formie, w jakiej została przekazana 

przez zdającego i oceniona przez egzaminatora / oceniona z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi.  

c. Czas wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej nie może być krótszy niż 30  

d. Podczas wglądu obecny jest pracownik okręgowej komisji egzaminacyjnej. Przed rozpoczęciem wglądu 

pracownik OKE informuje osobę dokonującą wglądu o tym, czy jest w stanie udzielić odpowiedzi na 

pytania merytoryczne dotyczące rozwiązań / zadań / liczby punktów przyznanych przez egzaminatora lub 

czy istnieje możliwość rozmowy z ekspertem przedmiotowym.  

e. Podczas dokonywania wglądu uczniowi lub jego rodzicom zapewnia się możliwość zapoznania się z 

zasadami oceniania rozwiązań zadań,  

f. Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana. Możliwe jest natomiast wykonywanie zdjęć pracy 

egzaminacyjnej, w całości lub w części.  

 


