EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
I. Informacje ogólne
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej w odniesieniu do wybranyc rzedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi
do niego rzystą ić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń
owinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest rze rowadzany w formie isemnej.
W latach 2019–2021 ósmoklasista rzystę uje do egzaminu z trzec
obowiązkowyc , tj.:

rzedmiotów

1. języka olskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasista rzystę uje do egzaminu z jednego z nastę ującyc języków obcyc
nowożytnyc : angielskiego, francuskiego, isz ańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w
ramac obowiązkowyc zajęć edukacyjnyc .

II. Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z rzyczyn losowyc lub zdrowotnyc nie
rzystą i do egzaminu w tym terminie, rzystę uje do niego 3–5 czerwca 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty jest rze rowadzany rzez trzy kolejne dni:
1. 15 kwietnia 2019 r. godz. 9:00– egzamin z języka olskiego, który trwa 120 minut
(180 min. dla uczniów z dostosowaniem),
2. 16 kwietnia 2019 r. godz. 9:00– egzamin z matematyki, który trwa 100 minut(150
min. dla uczniów z dostosowaniem),
3. 17 kwietnia 2019 r. godz. 9:00– egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa
90 minut(135 min. dla uczniów z dostosowaniem).
Zbiórka uczniów o godzinie 8:30 rzed salami egzaminacyjnymi (według wykazu
wywieszonego na drzwiach); miejsce w sali uczniowie losują rzed wejściem do niej; każdy
uczeń owinien mieć rzy sobie ważną legitymację szkolną.
Na egzamin uczeń rzynosi ze sobą wyłącznie rzybory do isania: ióro lub długo is z
czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także rzynosić
i używać żadnyc urządzeń telekomunikacyjnyc .
Każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania w czasie egzaminu!!!

O konieczności rzenoszenia od owiedzi na kartę rzy omina rzewodniczącego zes ołu
nadzorującego na 10 minut rzed zakończeniem czasu racy z arkuszem. Na s rawdzenie
o rawności rzeniesienia od owiedzi uczeń otrzymuje dodatkowo 5 minut o zakończeniu
pracy z arkuszem.

III. Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego rzedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte
(tj. takie, w któryc uczeń wybiera jedną od owied z kilku odanyc ), jak i zadania otwarte
(tj. takie, w któryc uczeń samodzielnie formułuje od owied ).
Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę od owiedzi, w której uczeń zaznacza od owiedzi
do zadań zamkniętyc , zamalowując mały kwadracik.
Rozwiązania zadań otwartyc za isuje się w miejscac do tego rzeznaczonyc na kartac
rozwiązań zadań otwartyc .
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znale ć w informatorac o egzaminie
ósmoklasisty z oszczególnyc rzedmiotów na stronie www.cke.edu.pl.

IV. Wyniki i zaświadczenia
Termin ogłaszania i rzekazania szkołom wyników egzaminu ósmoklasisty to 14 czerwca
2019r. W dniu zakończenia roku szkolnego ( 21 czerwca 2019 r.) każdy uczeń otrzyma
zaświadczenie o szczegółowyc wynikach egzaminu ósmoklasisty.
yniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być odważone na drodze sądowej.

V. Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olim iady rzedmiotowej lub laureatem konkursu
rzedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i onadwojewódzkim, organizowanyc z zakresu
jednego z rzedmiotów objętyc egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z
danego rzedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z rzedmiotu najwyższego
wyniku.
Przedstawienie rzez ucznia lub jego rodziców zaświadczeń stwierdzającyc uzyskanie tytułu
laureata lub finalisty konkursu/olim iady owinno nastą ić nie ó niej niż 12 kwietnia 2019r.

VI. Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczniowie ze s ecjalnymi otrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie nie ełnos rawni,
niedostosowani s ołecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem s ołecznym, oraz uczniowie, o
któryc mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(cudzoziemcy) rzystę ują do egzaminu ósmoklasisty w warunkac i/lub formac
dostosowanych do ich potrzeb ( n . wydłużenie czasu racy, nauczyciel ws omagający).

