
Egzamin Ósmoklasisty podstawowe informacje 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych                          

w podstawie programowej kształcenia ogólnego1 oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający 

spełnia te wymagania.  

 

2. HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

W terminie głównym   

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

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

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

W terminie dodatkowym   

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

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

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

Termin ogłoszenia wyników  - 19 czerwca 2020 r. 

3. 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.  

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.  

5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:  

a. język polski  



b. matematykę  

c. język obcy nowożytny.  

6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.  

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

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

9. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 

minut.  

10. 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).  

11. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje 

z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych.  

12. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na 

podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia 

ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego (język, którego dziecko uczy się od klasy I 

do klasy VIII szkoły podstawowej. 

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z 

rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych 

na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz  Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Krakowie. Na tych samych stronach dostępne są również przykładowe 

arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.  

13. Wykaz olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w 

sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów 

objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 (aktualizacja z 7 listopada 

2017 r.), zwany dalej „wykazem olimpiad”, dostępny jest  pod następującym adresem: 

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-

listopada-2017-r.pdf  

 


