Informacja o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców (prawnych opiekunów)
ZASADY OGÓLNE
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44zs ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty.1 Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym
2018/2019.
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.
Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:
1. 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
2. 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.
PRZEDMIOTY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY i PRZEBIEG EGZAMINU
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 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:
www.cke.gov.pl  Egzamin ósmoklasisty  Informatory.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
a. języka polskiego
b. matematyki
c. 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. Wybór języka zdawanego przez gimnazjalistę
odbywa się do 1 października 2018 r. poprzez złożenie dyrektorowi szkoły pisemnej
deklaracji. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni
opiekunowie.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, która trwa 90 minut.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać
wydłużony nie więcej niż o:
- 60 minut z języka polskiego,
- 50 minut z matematyki,
- 45 minut z języka obcego.

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 (długopis lub pióro z czarnym tuszem,
linijka na matematykę) oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki
i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
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. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać
zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób
komentować zadań egzaminacyjnych.
W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
b. zakłócania przebiegu egzaminu, lub
c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują jednolite dla
całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych są
sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (czytników kart odpowiedzi).
Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na
skali centylowej.
a. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń
uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli uczeń
za rozwiązanie zadań z matematyki zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia,
to uzyska wynik równy 78%.
b. Wynik na skali centylowej to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej),
którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń. Na przykład
zdający, którego wynik centylowy z matematyki wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich
uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, uzyskało za rozwiązanie
zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% uczniów uzyskało wynik wyższy.
Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma
wynik:
a. egzaminu z języka polskiego
b. egzaminu z matematyki
c. egzaminu z języka obcego nowożytnego
Ogłoszenie wyników egzaminu nastąpi 14 czerwca 2019 r., a zaświadczenie o wynikach
egzaminu uczniowie otrzymają 21 czerwca 2019 r.
Pełną informację o egzaminie ósmoklasisty można znaleźć na stronie Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej: www.cke.gov.pl  zakładka Egzamin ósmoklasisty

