
Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty 

1.  W  roku  szkolnym  2020/21  egzamin  ósmoklasisty  w  2021  r.  jest  przeprowadzany

na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający

spełnia te wymagania. W wymaganiach egzaminacyjnych pominięto lub ograniczono niektóre

treści  podstawy programowej,  nie  zwalnia  to  jednak  nauczycieli  i  uczniów  z  obowiązku

realizacji całej podstawy programowej.

2. W dniach 17,18,19 marca 2021r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

3.  Właściwy  egzamin  jest  przeprowadzany  w  formie  pisemnej  przez  trzy  kolejne  dni
(25,26,27.05.2021r.)

4. Uczeń klasy ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów : 

a. z języka polskiego (120 minut), 

b. z matematyki (100 minut), 

c. z języka obcego nowożytnego (90 minut)

5. Egzamin jest o obowiązkowy dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

6.  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). 

7.  Podczas  egzaminu  obowiązuje  zakaz  wnoszenia  do  sali  egzaminacyjnej  urządzeń
telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

 8. Każdy zdający posiada niezbędne przybory - długopis z czarnym tuszem, a w przypadku
egzaminu z matematyki – linijkę 

 9. Zdający może mieć ze sobą butelkę z wodą (0,5l) i stawia ją na podłodze, przy nodze
stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych 



HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I PRZEBIEGU EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY 

24.05.2021r. (poniedziałek) 
Przygotowanie hali do EGZAMINU, a w szczególności:
- ustawienie stolików/ławek w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających
- usunięcie z hali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych z zakresu danej części egzaminu
- przygotowanie kartek z imieniem, nazwiskiem, numerem pesel, kodem zdającego oraz 
kartek z numerami stolików
- przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów
- umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara oraz tablicy do zapisania godziny 
rozpoczęcia i zakończenia danej części EGZAMINU
- przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania 

25 maja , 26 maja, 27 maja 2021roku  – 
egzamin z języka polskiego , matematyki i języka obcego nowożytnego 

8.15  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza czy zespoły 
nadzorujące EGZAMIN są kompletne (w szczególnych przypadkach losowych 
wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela); sprawdza również przygotowanie 
sal/hali egzaminacyjnych w tym 23 kwietnia wraz z przewodniczącymi zespołów 
nadzorującymi egzamin stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia 
trzeciej części EGZAMINU (odtwarzacz płyt CD, głośniki oraz ich rozmieszczenie 
gwarantujące wysoką jakość dźwięku), przeprowadza próbę odsłuchu 
przykładowego nagrania tekstu.

8.25 Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie materiałów i 
dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia EGZAMINU, a następnie pobierają 
listy zdających w danej sali (imię i nazwisko) i umieszczają je na drzwiach 
wejściowych do sali/hali.

8.35 Zdający wchodzą do hali pojedynczo według kolejności na liście i  losują numery 
stolików, przy których będą pracowali danego dnia.
Jednocześnie otrzymują paski ze swoimi danymi osobowymi, które posłużą im do 
weryfikacji informacji zapisanych na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz 
pomogą im w zakodowaniu arkuszy egzaminacyjnych.

8.45 Po zajęciu miejsc przez zdających, przewodniczący zespołu nadzorującego w 
obecności przedstawiciela zdających odbiera od przewodniczącego szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego:
- odpowiednią liczbę i rodzaj materiałów egzaminacyjnych, tzn. arkuszy 
egzaminacyjnych oraz w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego płyt 
CD
- druk protokołu
- naklejki przygotowane przez OKE
- zwrotne koperty do spakowania materiałów egzaminacyjnych.

Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje członków zespołu oraz 
obserwatorów o zakazie wnoszenia przez nich do hali egzaminacyjnej urządzeń 
telekomunikacyjnych.

8.55 Po otrzymaniu przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych oraz naklejek z kodem 
przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:
- o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z 
instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego 



- o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego
- o konieczności sprawdzenia poprawności numeru pesel na naklejkach 
przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego
- o zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi
- o zasadach zachowania się podczas egzaminu i konieczności samodzielnego 
rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
- o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności 
przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po 
zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań
- o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy

9.00 Uczniowie otwierają zabezpieczenia arkuszy egzaminacyjnych i przystępują do 
czynności omawianych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego (postępują 
zgodnie z jego instrukcją) 

! w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności 
związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego 

Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w swoich sektorach poprawność 
kodowania, udzielają odpowiedzi na pytania zdających, związane wyłącznie             
z kodowaniem i rozumieniem instrukcji.

Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje 
na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas pracy zdających liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny 
rozpoczęcia pracy i wynosi :

 120 minut - język polski (max przedłużenie czasu do 180 min.)
 100 minut -  matematyka (max przedłużenie czasu do 150 min.)
 90 minut - język obcy nowożytny (max przedłużenie czasu do 135 min.)

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przewodniczący zespołu nadzorującego 
przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie 
odpowiedzi. 

Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się (dot. czasu).

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę 
z arkuszem egzaminacyjnym:

-  informuje zdających o zakończeniu pracy

- wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia 
przez uczniów odpowiedzi na karty odpowiedzi

- poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez 
uczniów



- poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na 
brzeg ławki

Uczniowie oczekują na odbiór zestawu przez członka zespołu nadzorującego, który 
w obecności ucznia sprawdza poprawność kodowania, kompletność materiałów oraz
wypełnienie karty odpowiedzi. 

Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być 
obecny podczas pakowania materiałów, na opuszczenie sali.

W przypadku sali, w której pisze EGZAMIN uczeń ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się, przy pakowaniu materiałów egzaminacyjnych będzie to uczeń 
korzystający z wydłużonego czasu pracy.

Po zakończeniu EGZAMINU i opuszczeniu hali przez uczniów członkowie zespołu 
nadzorującego w obecności przedstawiciela uczniów:

- odnotowują na liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających

- w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zaznaczają 
przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole (na zeszycie 
zadań , karcie rozwiązań zadań otwartych i karcie odpowiedzi)

- podpisują wypełnioną listę obecności zdających

- przygotowują materiały do przekazania do OKE 

- przeliczają, porządkują i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją 
OKE

Przewodniczący sporządza protokół przebiegu EGZAMINU. Przygotowane 
materiały przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu
ósmoklasisty (E8)

- wytyczne dla rodziców i uczniów

1. Na  egzamin  może  przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa,  bez  objawów  chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

2.  Zdający  nie  może  przyjść  na  egzamin,  jeżeli  jest  objęty  kwarantanną  lub  izolacją
w warunkach domowych. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek itp. Jeśli jednak będą mieć ze sobą rzeczy osobiste zobligowani
są posiadać worek/reklamówkę foliową z uszami w celu schowania i zamknięcia w niej
swoich rzeczy.



5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

Środki bezpieczeństwa osobistego
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.  Zdający  są  zobowiązani  zakrywać  usta  i  nos  do  momentu  zajęcia  miejsca  w  sali
egzaminacyjnej.  Po  zajęciu  miejsca  w  sali  egzaminacyjnej  (w  trakcie  egzaminu)  zdający
ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 
- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
- wychodzi do toalety 
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
3.Zdający, jeżeli uznają to za właściwe, mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu,
nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku. 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni
1. Egzamin będzie przeprowadzany w hali sportowej .
2. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Dodatkowe informacje:
- jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,
przewodniczący zespołu  nadzorującego lub  członek  zespołu  nadzorującego  informuje  o
tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego
lub innej  osoby  przejawiającej  objawy  choroby  w  odrębnym  pomieszczeniu
lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 
-  w  przypadku  wystąpienia  konieczności  odizolowania  zdającego,  członka  zespołu
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej
objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję  o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu
dla wszystkich zdających, którzy przystępowali  do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z
jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.


