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Egzamin Ósmoklasisty – najważniejsze fakty 

Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem 

na zakończenie szkoły podstawowej. 

egzamin jest obowiązkowy. egzamin ma formę pisemną. 

Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język 

obcy. 

 wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły 

podstawowej. 

 wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. 
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Egzamin – termin i wymagane przedmioty  

Termin: 21, 22 i 23 kwietnia 2020 roku.  

Termin dodatkowy: czerwiec 2020 roku  ‒ dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do 

egzaminu w kwietniu. 

 

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 
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Jak przebiega Egzamin? 

• na ławce może być tylko arkusz, długopis, a w przypadku matematyki także linijka, 

• uczniowie chorzy lub niepełnosprawni mogą mieć  przy sobie leki, 

• uczniowie otrzymują arkusz z zadaniami do rozwiązania wraz z kartą odpowiedzi, 

• uczniowie powinni być ubrani w strój galowy.  

  

     



 

 

Zwolnienia z Egzaminu 

 nie przystępuje do egzaminu uczeń:  

‒ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

 z egzaminu zwolniony jest uczeń: 

‒ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

  z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.   wniosek 

musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

‒ który ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w 

terminie dodatkowym. 

‒ który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. 

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie wówczas wpisane słowo 

„zwolniony” lub „zwolniona”.  
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Ważne daty dla rodziców 

 

 

      21.04.2020 r. Egzamin z języka polskiego
  

    22.04.2020 r.  
 
Egzamin z matematyki 

23.04.2020 r. Egzamin z języka angielskiego 

1 – 3 czerwca 2020 r. 

 

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym – dodatkowym. 

26.06.2020 r. Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

i połowa czerwca  Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy. 

tydzień przed zakończeniem roku szkolnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół. 

dzień zakończenia roku szkolnego 

Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – wraz ze świadectwem 
ukończenia 8 klasy. 

ciągu 2 dni od wglądu do pracy ucznia o weryfikację sumy zdobytych przez ucznia punktów. 
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Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

 Elementy brane pod uwagę przy rekrutacji w 2020 r.:  

‒ wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki, języka polskiego i języka obcego,  

‒ oceny na świadectwie ukończenia 8 klasy z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów (zależnie od wybranego 

liceum i profilu klasy), 

‒ aktywności dodatkowe ucznia (np. wolontariat lub olimpiady przedmiotowe). wyniki będą 

podawane według przelicznika ustalonego w specjalnym rozporządzeniu. 

 liczba uzyskanych łącznie punktów ma kluczowe znaczenie w przypadku tych szkół ponadpodstawowych, w których liczba kandydatów jest 

większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole. 

 Jeśli uczeń zdecyduje się rekrutować np. do 3 szkół jednocześnie, musi określić, która szkoła jest jego szkołą pierwszego wyboru. 

wówczas łączna liczba przyznanych kandydatowi punktów będzie zgodna z zasadami przyjętymi w szkole pierwszego wyboru i będzie 

obowiązywać w pozostałych dwóch szkołach. 

kalkulator punktów do liceum 

Sprawdź, ile punktów może potencjalnie uzyskać twoje dziecko w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. www.takzdam.pl/kalkulator 
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Jak wesprzeć dziecko w przygotowaniach do Egzaminu? 

 Oswajaj z egzaminem ‒ przeanalizujcie wspólnie, jak on przebiega, 

jakie są jego wymagania i ile jest czasu na rozwiązanie arkuszy z 

poszczególnych przedmiotów. Sprawdźcie, ile to czasu, rozwiązując 

zadania w ciągu 90 (j. obcy) 100 (matematyka) i 120 (j. polski) 

minut.  

Motywuj, ale nie naciskaj.  

Pokaż dziecku, że w nie wierzysz. 

Wspólnie z dzieckiem stwórz sposób na powtórki. 

        Podpowiadaj, jak trenować koncentrację i pamięć. 
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Co Jeszcze może pomóc w nauce? 

Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty – specjalnie opracowana seria publikacji przygotowująca do nowego egzaminu.  

Repetytorium – zbiór zadań, testów i arkuszy egzaminacyjnych wraz z przykładami i rozwiązaniami krok po kroku. niezbędnik z teorią 

– praktyczna wiedza potrzebna na egzaminie, podana w przystępnej i skrótowej formie. 

matematyka  

▪  niezbędnik z teorią  

▪  repetytorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski  

▪  niezbędnik z teorią  

▪  repetytorium 
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Co jeszcze może pomóc w nauce? 

nauka w nowoczesnej formie: 

- interaktywne zadania i testy w Internecie 

- wygodne wyszukiwanie teorii w aplikacji 

- nauka w formie zabawy  

takzdam.pl  
informacje, porady, zadania 

niezbędnik z teorią  
            w aplikacji 

Quiz Tak, zdam! 

Baw się i ucz 
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