
ROK SZKOLNY 2019/2020



 Określenie poziomu wykształcenia 
ogólnego w zakresie 

obowiązkowych przedmiotów 
egzaminacyjnych.

 Zastąpienie egzaminu wstępnego 
do szkół ponadpodstawowych.



EGZAMIN ÓSMOKLASITY JEST 
OBOWIĄZKOWY. KAŻDY UCZEŃ 
MUSI DO NIEGO PRZYSTĄPIĆ, 

ABY UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ. 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
NIE MOŻNA NIE ZDAĆ.



TERMIN WYDARZENIE

DO 30.09.2019 R. RODZICE UCZNIA SKŁADAJĄ PISEMNĄ 
DEKLARACJĘ WSKAZUJĄ JĘZYK OBCY 
NOWOŻYTNY, Z KTÓREGO UCZEŃ PRZYSTĄPI 
DO EGZAMINU.

DO 21.01.2020 R. RODZICE UCZNIA MOGĄ ZGŁOSIĆ
DYREKTOROWI PISEMNĄ INFORMACJĘ 
O ZMIANIE W DEKLARACJI, KTÓRĄ ZŁOŻYLI 
DO 30 WRZEŚNIA.

DO 30.03.2020 R. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD 
PRZEDMIOTOWYCH ORAZ LAUREACI 
WOJEWÓDZKICH I OGÓLNOPOLSKICH 
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH MOGĄ 
PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O ZMIANIE 
W DEKLARACJI, KTÓRĄ ZŁOŻYLI DO 
30.09.2018 R.



TERMIN WYDARZENIE

EGZAMIN ÓSMOKLSISTY 
TERMIN GŁÓWNY

21.04.2020 R. GODZ 9:00 
JĘZYK POLSKI
22.04.2020 R. GODZ. 9:00 
MATEMATYKA
23.04.2020 R. GODZ. 9:00 
JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
TERMIN DODATKOWY

01.06.2020 R. GODZ 9:00 
JĘZYK POLSKI
02.06.2020 R. GODZ. 9:00 
MATEMATYKA
03.06.2020 R. GODZ. 9:00 
JĘZYK ANGIELSKI



TERMIN WYDARZENIE

26.06.2020 R. DYREKTOR SZKOŁY PRZEKAZUJE UCZNIOM –
WRAZ ZE ŚWIADECTWEM- ZAŚWIADCZENIE 
O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU 
ÓSMOKLASISTY
Na zaświadczeniu każdy uczeń otrzyma 
wynik:
a) Egzaminu z języka polskiego
b) Egzaminu z matematyki
c) Egzaminu z języka obcego nowożytnego



 JĘZYK POLSKI – 120 minut

 MATEMATYKA – 100 minut

 JĘZYK OBCY – 90 minut

 Do czasu tego nie wlicza się czasu 
przeznaczonego na sprawdzenie przez 

ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi 
na kartę odpowiedzi oraz czynności 

wstępnych (instrukcja, kodowanie pracy).



 Każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.

 Na stoliku mogą znajdować się następujące 
przybory: długopis lub pióro z czarnym 

tuszem/atramentem i linijka 
(egzamin z matematyki)

Uwaga! Rysunki wykonuje się długopisem.

 Uczniowie chorzy/niepełnosprawni: leki i inne 
pomoce konieczne ze względu na 

niepełnosprawność.



 Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić 
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, 

ani z nich korzystać.

 W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać 
salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji 
po zapewnieniu warunków wykluczających 

możliwość kontaktowania się z innymi 
osobami, poza osobami udzielającymi 

pomocy medycznej.



 Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą 
udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących 

zadań egzaminacyjnych.



 Niesamodzielne rozwiązywanie 
zadań egzaminacyjnych.

 Zakłócenie przebiegu egzaminu.

 Wniesienie do sali egzaminacyjnej 
urządzenia telekomunikacyjnego

 Wniesienie do sali egzaminacyjnej
niedozwolonych materiałów lub 

przyborów pomocniczych.



 Może nastąpić podczas egzaminu 
– przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego 
(dyrektor szkoły).

 Może nastąpić po egzaminie 
– stwierdzenie niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań 
(dyrektor OKE lub dyrektor CKE).



 Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty 
z danego przedmiotu w terminie głównym 

skutkuje koniecznością przystąpienia 
do egzaminu z tego przedmiotu 

w terminie dodatkowym.

 Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty 
z danego przedmiotu w terminie dodatkowym 

skutkuje uzyskaniem 
wyniku 0% z tego przedmiotu.



 Przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie 
z ogólnym harmonogramem i według 

obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, 
w warunkach lub formach dostosowanych do ich 
potrzeb na postawie odpowiednich dokumentów.

 Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej należy 

przedłożyć dyrektorowi szkoły do 15.10.2019 r. 
Jeżeli dokument został wydany po tym terminie-
należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.



 W szczególnych przypadkach wynikających 
ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 
ucznia, za zgodą dyrektora OKE egzamin 
ósmoklasisty może być przeprowadzony 

w innym miejscu niż szkoła. 

 Wniosek w tej sprawie można składać 
do 15 stycznia 2020 r.


















