
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  
w 2020 roku 
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Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń 
musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, 
jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych 
przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.  

http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/


termin główny język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00  

matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

termin 

dodatkowy 

język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00  

matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 

 język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

Terminyegzaminów 
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Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: 
 
 a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z   danego 
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). 
 
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu 
dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.  
 
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest 
uczniem lub słuchaczem.  

Dla kogo termin dodatkowy? 
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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).  
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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).  



Budowa arkusza egzaminacyjnego 



8 

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego 
 i języka obcego nowożytnego 
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10 

Arkusz egzaminacyjny z matematyki 

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  
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Uczeń wyrywa ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań 
egzaminacyjnych. 
Zapisuje rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych  

Sposób pracy z arkuszem egzaminacyjnym  
z matematyki  



W DNIU EGZAMINU 
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Uczniowie – wkażdymdniu egzaminu  

przed godz. 9:00  

Uczniowie wchodządosaliogodziniewyznaczonejprzezprzewodniczącegozespołu
egzaminacyjnego oraz: 

• losująnumerystolików,przyktórychbędąpracować(niedotyczyuczniówkorzystających

zdostosowanychwarunkówlubformyprzeprowadzaniaegzaminu), 

• otrzymująkopertyznaklejkamiprzygotowaneprzezOKE,kartkizimieniemi

nazwiskiem, kodem ucznia i numerem PESEL  

 
Mogąwnieśćdosaliegzaminacyjnejmałąbutelkęwodymineralnej.Podczaspracyz

arkuszemegzaminacyjnymbutelkapowinnastaćnapodłodze. 

 

 

Uczniowiekorzystającyzarkuszydostosowanychniemusząlosowaćnumerówstolików. 

Uczniowie  zgłaszają się do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej 30 minut przed 

rozpoczęciem egzaminu   8.30  
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Długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem 

(nie wolno używać długopisów zmazywalnych) 

Butelka z wodą 

(Podczas egzaminu stoi przy nodze stolika) 

Linijka (tylko na egzaminie z matematyki) 

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.  
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  
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WSZELKIE 
 
URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE 
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1. 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 – 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 
uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.  

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO 
PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU 

EGZAMINACYJNEGO



Przewodniczącyzespołunadzorującego 
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Przypominaokoniecznościzostawieniapozasaląegzaminacyjnąurządzeń

telekomunikacyjnych;wraziepotrzebyorganizujeodbiórurządzeńodzdających. 

Wyznacza przedstawiciela uczniów,zktórymodbieraod PZE materiałyegzaminacyjne

(przed 9:00 ).  

 

Wyznaczauczniów,którzybędąobecnipodczaspakowaniaprac 

Pozajęciumiejscprzezwszystkichzdającychinformujeich: 

• zasadachzachowaniasiępodczasegzaminu, 

• dodatkowych5minutachprzeznaczonychnasprawdzeniepoprawnościprzeniesienia

odpowiedzidozadańzamkniętychnakartęodpowiedzipozakończeniuczasu

przeznaczonegonarozwiązywaniezadań, 

• o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych. 
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Kodowanie arkuszy 

egzaminacyjnych: 

STRONA TYTUŁOWA 
ARKUSZA 

KARTA  ODPOWIEDZI I KARTA 
ROZWIĄZAŃ 

Nie naklejać etykiet (naklejek) 
na wydrukowanym kodzie kreskowym 

Uczeń wpisuje kod, który 
otrzymał przy wejściu do sali 
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Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg 
stolika.  
 
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie 
powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.  
 
W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez 
podniesienie ręki.  
 
Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o 
konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.  
 
Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na 
pracę z arkuszem egzaminacyjnym,  wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na 
sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi 
na karcie) 



PrzewodniczącyZNzapisujewwidocznymmiejscuczasrozpoczęciai

zakończeniapracyzzestawamiegzaminacyjnymi. 

W uzasadnionychprzypadkach,jednakniepóźniejniżpozakończeniu

czynnościorganizacyjnych,decyzjęowpuszczeniudosaliegzaminacyjnej

uczniaspóźnionegopodejmujePSZE. 

CzłonkowieZNwypełniająschematrozmieszczeniazdającychnasali  
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W uzasadnionychprzypadkach,jednakniepóźniejniżpozakończeniu

czynnościorganizacyjnych,decyzjęowpuszczeniudosaliegzaminacyjnej

uczniaspóźnionegopodejmujePZE. 

Po zakończeniuczynnościorganizacyjnych 



Zakończeniepracy z zestawem  

 Jeślizdającyukończyłpracęprzedczasem,zgłaszatoprzezpodniesienieręki.

PrzewodniczącylubczłonekZN,wobecnościzdającego,sprawdzapoprawność

kodowania i przeniesienie odpowiedzi nakartęodpowiedziwprzypadkubrakuzaznaczeń

polecazdającemuwykonanietejczynności,anastępniezezwalanaopuszczenie sali.  

 Na 10 minut przedzakończeniemczasuprzeznaczonegonapracęprzewodniczącyZN
przypominaokoniecznościzaznaczeniaodpowiedzinakarcieodpowiedzi.Obowiązek
tenniedotyczyuczniówzespecyficznymitrudnościamiwuczeniusię,niepełnosprawnych
ruchowo,zafazjąorazkorzystającychzzestawówdostosowanych. 

 Poczasieprzeznaczonymnapracęz arkuszem przewodniczącyZN: 
• informuje uczniówozakończeniuegzaminu, 
• wyznacza dodatkowe 5 minut nasprawdzeniepoprawnościprzeniesieniaprzez

uczniówodpowiedzinakartęodpowiedzi, 
• polecazamknięciezestawówegzaminacyjnychiodłożenieichnabrzegstolika. 
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Przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego w obecności uczniów sprawdzają 

kompletność materiałów, odbierają je od zdających, zezwalają na opuszczenie sali. 
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Uczeń, który przystąpił do egzaminu w: prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie 
poprawczym, odbiera zaświadczenie w macierzystej szkole 

Uczniom, którzy nie ukończyli szkoły, nie wydaje się zaświadczeń  
.  

19 czerwca 2020r. Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty. 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 

 

26 czerwca 2020 r. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 

 

WYNIKI  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  
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Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 
egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową 
komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Wgląddopracy 
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Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu 
unieważniony: 
  
a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego   (podczas egzaminu w szkole) 

 
b. przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej.  (podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora) 

Unieważnienieegzaminuiprocedurywyjaśniające 

Uczeń, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu 
przeprowadzony w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego 
przedmiotu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem.  
 
W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 
przeprowadzonego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 
ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu jako „0%”. 
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Filmy informacyjne o egzaminie na stronie CKE  

Informacje o egzaminie na stronie OKE 

Więcej informacji…… 

Dziękujemy za uwagę 

https://www.youtube.com/watch?v=atObI8W6wi8
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty

