
Egzamin ósmoklasisty 2021 

Informacje dla rodziców i uczniów 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w maju  i 

dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który 

nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych 

2. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 

 

W terminie głównym  1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00  
2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00  
3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – 
godz. 9:00 

W terminie 
dodatkowym 

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00 
2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00  
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – 
godz. 9:00 

 

3. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do 

niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: 

języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie jest określony minimalny 

wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

4. Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w 

odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły 

podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli 

liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce. 

5. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów 

 Czas trwania (min) 

 Arkusz standardowy Przedłużenie czasu  
o którym mowa w pkt. 17. 
Komunikatu CKE 

j. polski 120 do 180 

matematyka 100 do 150 

j. obcy nowożytny 90 do 135 

 

6. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu  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. 



7. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. 

telefonów komórkowych, ani korzystać z nich w tej sali. 

8. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis 

(lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań. 

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli 

trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

9. 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. 

10. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących 

zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań 

egzaminacyjnych. 

11. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych 

miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych 

oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki również na karcie rozwiązań 

zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL  oraz naklejki 

przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza 

egzaminacyjnego. 

12. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają 

wpuszczeni do sali egzaminacyjnej 

13. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z  

arkuszem egzaminacyjnym wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają 

obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). 

14. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać  zdającemu unieważniony. 

15. Unieważnienie następuje w przypadku: 

 a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora 

niesamodzielnego rozwiązania zadań 

 b. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z 

naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to 

naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu  

c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego 

egzaminu  



 d. niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu 

zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej 

16. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej  ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję 

egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

17. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej, 

zostaną ogłoszone 2 lipca 2021 r. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na 

nie skarga do sądu administracyjnego.  

  


