Egzamin Ósmoklasisty
w roku szkolnym 2018/2019

Ósmoklasiści.
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie
w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy
egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują m. In. uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do
niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń
powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie
przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut ( z wydłużonym
czasem 180 minut)
2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut ( z wydłużonym czasem
150 minut)
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również
egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut ( z wydłużonym
czasem 135 minut).
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis
z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić
i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte
(tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte
(tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie
ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Wyniki i zaświadczenia
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz
wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń
zdobył za zadania z danego przedmiotu.
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy
uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia
(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73%
wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27%
zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów
w całym kraju.
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
Informacje dodatkowe
UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu
jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu
z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego
wyniku.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację
o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczył
się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację
samodzielnie.
UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni,
niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie,
o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach
dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane
w komunikacie o dostosowaniach.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis
(lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań
(odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –
jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków
ołówkiem.
3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym
dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze
sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym:
•
•
•

•

osoby niewidome i słabo widzące - sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne
(odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków
przeprowadzania egzaminu)
osoby słabowidzące - przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień
uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (cudzoziemcy) - słownik dwujęzyczny (polskoobcojęzyczny i obcojęzycznopolski) w wersji papierowej lub elektronicznej (dotyczy egzaminu z języka polskiego
i egzaminu z matematyki)
wszyscy uprawnieni do dostosowania - komputer lub komputer ze specjalistycznym
oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać
z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz
egzaminu maturalnego w 2019 roku.
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W terminie głównym
1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym
1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019
1. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego polega na
przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
gimnazjalnego polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania
egzaminu, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia
w czytaniu lub pisaniu 2 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub
pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
3. Możliwe sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
gimnazjalnego dla poszczególnych grup zdających.
A) Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego polega na
przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
B) Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
gimnazjalnego
Zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię, orzeczenie, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie
później niż do 15 października 2018 r. W sytuacjach losowych dokumenty mogą być
przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu.

Do 20 listopada 2018 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje
na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty oraz załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanych
sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty albo
egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego
ucznia.
Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu
ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 23 listopada 2018 r.
Uczniowie z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
Możliwe dostosowania:
1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez
przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.
3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu. W przypadku
zdających z afazją nauczyciel wspomagający może udzielać dodatkowych wyjaśnień
dotyczących poleceń do zadań oraz instrukcji dla zdającego (nie samych zadań, w tym
tekstów). Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu
z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza
obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem wraz z przedłużeniem czasu
trwania egzaminu (patrz pkt V.5.).
4. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka
polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, jak dla uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się.
5. Płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na
zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie,
zamówiona w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną do 30 listopada
2018 r. Przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie dostosowania
określonego w pkt V.2. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut
(poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).
6. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, np. logopedy (może być
członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego
kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu. Czas pracy
zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia). Do
arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z nagraniem dostosowanym
do potrzeb tej grupy uczniów (odpowiednio wydłużone przerwy na zapoznanie się z
zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).
2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez
przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
3. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (może być członkiem
zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu
z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią,
dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej)
1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez
przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
2. Przedłużenie czasu.
3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość
zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).
4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego
do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia
odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń (słuchacz) w toku edukacji został wdrożony do
takiej współpracy z nauczycielem). Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być
zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada
2018 r. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania
oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy
na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).
Korzystanie z płyty z dostosowanym nagraniem wymaga przyznania dostosowania
określonego w pkt X.2. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut
(poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).
5. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do
pracy, odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące
po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu
gimnazjalnego z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie
utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne
trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej).

6. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka
polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne
trudności w uczeniu się.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

