
Organizacja egzaminu 
ósmoklasisty 

w roku szkolnym 2018/2019



Podstawy prawne
   Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy 
art. 44zs ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty. Po raz pierwszy egzamin zostanie 
przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 

   Szczegółowe kwestie związane z egzaminem 
ósmoklasisty określono w poniższych aktach prawnych.



  

AKT PRAWNY REGULOWANE KWESTIE

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty 
(tekst jedn.   Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 
ze zm.) 

zasadnicze regulacje dotyczące 
przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty, m.in. przedmioty 
egzaminacyjne, dostosowania form i 
warunków przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty, 
unieważnienia, wglądy 

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty                                    (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1512)

szczegółowe regulacje organizacyjne i 
administracyjne dotyczące 
przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty 



AKT PRAWNY REGULOWANE KWESTIE

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 
sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w 
tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) 

wymagania ogólne i szczegółowe, 
określające zakres wiadomości i 
umiejętności, których opanowanie jest 
sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty 
z języka polskiego, matematyki i języka 
obcego nowożytnego



 

Informacje  dotyczące 
organizacji egzaminu w 2019 

roku

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują 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.

 



Cele przeprowadzenia 
egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje: 

 określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w 
zakresie obowiązkowych przedmiotów 
egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, 
nauczycielom oraz władzom oświatowym informację 
zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia 

 zastępuje egzamin wstępny do szkół 
ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki 
egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych 
przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli 
liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych 
miejsc w danej szkole.



Kalendarz egzaminacyjny
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch 
terminach: głównym i dodatkowym. 

 termin główny   -   kwiecień 

 termin dodatkowy   -   czerwiec

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje 
uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie 
głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 



Kluczowe wydarzenia 
kalendarza egzaminacyjnego 

TERMIN WYDARZENIE

do 30 września roku szkolnego, w 
którym przeprowadzony będzie 
egzamin

Rodzice ucznia składają dyrektorowi 
szkoły pisemną deklarację, w której: 
•  wskazują język obcy nowożytny, z 

którego uczeń przystąpi do egzaminu 

do 15 października roku szkolnego, w 
którym przeprowadzony będzie 
egzamin

Rodzice ucznia który, może mieć 
dostosowane warunki lub formy 
przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty, przedkładają dyrektorowi 
szkoły zaświadczenie lekarskie lub 
opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej 



Kluczowe wydarzenia 
kalendarza egzaminacyjnego 

TERMIN WYDARZENIE

do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed 
egzaminem)

Rodzice ucznia mogą zgłosić 
dyrektorowi szkoły pisemną informację 
o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 
30 września. 

do ok. 30 marca (nie później niż na 2 
tygodnie przed egzaminem)

Laureaci i finaliści olimpiad 
przedmiotowych oraz laureaci 
konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
mogą przekazać do OKE (za 
pośrednictwem dyrektora szkoły) 
informację o zmianie w deklaracji, którą 
złożyli do 30 września 



TERMIN WYDARZENIE

druga połowa kwietnia Termin główny egzaminu ósmoklasisty.

pierwsza połowa czerwca Termin dodatkowy egzaminu 
ósmoklasisty

dzień zakończenia roku szkolnego Dyrektor szkoły przekazuje uczniom – 
wraz ze świadectwem – zaświadczenie o 
szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty.

Kluczowe wydarzenia 
kalendarza egzaminacyjnego 



UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 
EDUKACYJNYMI ORAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 165 

UST. 1 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE (CUDZOZIEMCÓW)
 Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty przysługuje na podstawie dokumentów 

DOKUMENT GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM 
PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

uczniowie: 
-   słabosłyszący i niesłyszący 
-   słabowidzący i niewidomi 
-  z niepełnosprawnością   
   ruchową 
-   z afazją
-  z niepełnosprawnością 
   intelektualną w stopniu 
   lekkim 
- z autyzmem, w tym z zespołem  
  Aspergera
-  niedostosowani społecznie   
  oraz zagrożeni 
  niedostosowaniem 
  społecznym



UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 
EDUKACYJNYMI ORAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 165 
UST. 1 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE (CUDZOZIEMCÓW) c.d.

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane 
przez lekarza

uczniowie: 
- z czasową niesprawnością rąk 
-  z przewlekłymi chorobami 
-  chorzy lub niesprawni czasowo 

opinia rady pedagogicznej Uczniowie:
- którzy znaleźli się w sytuacji 
  kryzysowej lub traumatycznej
- którzy mają trudności adaptacyjne 
  związane z wcześniejszym 
  kształceniem za granicą
- z zaburzeniami komunikacji 

językowej 
- cudzoziemcy



UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 
EDUKACYJNYMI ORAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 165 
UST. 1 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE (CUDZOZIEMCÓW) c.d.

DOKUMENT GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM 
PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

opinia poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej

uczniowie:
- ze specyficznymi trudnościami w 
  uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, 
  dysortografią, dyskalkulią
- z zaburzeniami komunikacji 
  językowej

orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania 

uczniowie z chorobami przewlekłymi



UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD 
PRZEDMIOTOWYCH ORAZ LAUREATÓW KONKURSÓW 
PRZEDMIOTOWYCH O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM LUB 

PONADWOJEWÓDZKIM 

 Uczeń, 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, jest zwolniony z egzaminu z tego 
przedmiotu

 Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub 
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających laureatów i 
finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu 
ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie 
Informacji Publicznej MEN

 Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo 
– odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. 
„100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).



Przedmioty na egzaminie 
ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

 W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

 języka polskiego 

 matematyki  ( uczniowie mogą rozwiązywać zadania egzaminacyjne w języku mniejszości narodowej 
– j. niemieckim)

 języka obcego nowożytnego. 

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

 języka polskiego 

 matematyki 

 języka obcego nowożytnego 

 jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia

Uczniowie mogą rozwiązywać zadania egzaminacyjne w języku mniejszości narodowej – j. niemieckim z 
matematyki i jednego wybranego przedmioty

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 ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy 
kolejne dni: 

  pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który 
trwa 120 minut 

 drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 
minut 

 trzeciego dnia – egzamin z języka obcego 
nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z 
przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 
minut



Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na 
sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 

Egzamin z każdego przedmiotu rozpoczyna się o 
godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin z każdego przedmiotu przeprowadza zespół 
nadzorujący w skład, którego wchodzi 2 nauczycieli z 
danej szkoły, 1 z innej szkoły. Osoby nie powoływane do 
zespołu, to nauczyciele przedmiotu, z którego jest 
przeprowadzany egzamin 



Przebieg egzaminu 
ósmoklasisty

Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty 
znajduje się w Informacji o sposobie organizacji i 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, publikowanej 
corocznie (do 10 września).

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający 
siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować 
się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i 
przybory pomocnicze wskazane w komunikacie 
dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub 
niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze 
względu na chorobę lub niepełnosprawność. 



Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych 
urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów 
komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani 
korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady 
będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem 
egzaminu z danego przedmiotu.

W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę 
egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu 
zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i 
po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 
kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami 
udzielającymi pomocy medycznej.



Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać 
zdającym wyjaśnień dotyczących zadań 
egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób 
komentować zadań egzaminacyjnych.
W przypadku: 

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
egzaminacyjnych lub 

 zakłócania przebiegu egzaminu, lub 

  wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub 
przyborów pomocniczych niewymienionych w 
komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z 
danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać 
unieważniony.



Dziękuję za uwagę!

                                                                                                            Opracowała: Anna Gudek


	Slajd 1
	Podstawy prawne
	Slajd 3
	Slajd 4
	Informacje dotyczące organizacji egzaminu w 2019 roku
	Cele przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
	Kalendarz egzaminacyjny
	Kluczowe wydarzenia kalendarza egzaminacyjnego
	Kluczowe wydarzenia kalendarza egzaminacyjnego
	Kluczowe wydarzenia kalendarza egzaminacyjnego
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Przedmioty na egzaminie ósmoklasisty
	Przebieg egzaminu ósmoklasisty
	Przebieg egzaminu ósmoklasisty
	Przebieg egzaminu ósmoklasisty
	Przebieg egzaminu ósmoklasisty
	Przebieg egzaminu ósmoklasisty
	Slajd 21

