INFORMACJA O SPOSOBIE
ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
• 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),
• komunikat dyrektora CKE o dostosowaniach,
• komunikat dyrektora CKE o harmonogramie,
• komunikat dyrektora CKE o przyborach,
• wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z
przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem
ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest
przeprowadzany:
a. w terminie głównym:

• język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
• matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
• język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
b. w terminie dodatkowym:
• 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

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym

przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów w terminie głównym ALBO
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin
ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w
terminie głównym (również z przyczyn losowych lub
zdrowotnych).
c. któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin
z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający
przystępuje w szkole, której jest uczniem.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej
i obejmuje następujące przedmioty:
język polski,
matematykę,
język obcy nowożytny.
5. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany
innego dnia.
6. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego,
który trwa 120 minut.
7. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który
trwa 100 minut.
8. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego
nowożytnego, który trwa 90 minut.
9. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie
wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia
poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 1 października
2018 r., pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń
przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.
DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH
I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH
1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o
dostosowaniach.
2. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu
odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:
a. rodzaju niepełnosprawności ucznia,
b. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego
utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 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 ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów,
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
f.
zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty
nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu 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.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie
formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października
2018 r.
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje
na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym
przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do
jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie
później niż do 20 listopada 2018 r.
Rodzice ucznia składają oświadczenie
o korzystaniu albo
niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3
dni roboczych od dnia otrzymania informacji, tj. nie później niż do
23 listopada 2018 r.

Ważne terminy:
do 1 października 2018 r. – złożenie deklaracji wskazującej język obcy
nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,
do 15 października 2018 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o
stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o
specyficznych trudnościach w uczeniu się,
do 23 listopada 2018 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo
niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji,
do 15 stycznia 2019 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie języka obcego
nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył
się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
do 1 kwietnia 2019 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie
języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów /
olimpiad przedmiotowych

Komunikat o przyborach na egzaminie ósmoklasisty
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z
każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem
(atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań
(odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający
powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać –
zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków
ołówkiem.

NA EGZAMINE ÓSMOKLASISTY:
•
•

•
•
•
•

•

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np.
legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery
stolików, przy których będą pracować.
W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali
egzaminacyjnej.
W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę
przez podniesienie ręki.
Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania
zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla
zdającego
Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu
medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że
taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu.
W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie
uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w
skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z
zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY:
• obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń
telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
• zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej tylko przybory określone w
komunikacie dyrektora CKE,
• nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników,
• zdający samodzielnie rozwiązują zadania w czasie egzaminu,
• nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych,
• na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z
arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni zdającym o
przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
• po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie będą mieć dodatkowe 5 minut
na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę
odpowiedzi,

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU
przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
Unieważnienie następuje w przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z
urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów
pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Unieważnienie następuje w przypadku:
• stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora
niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w
pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie
rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia,
• 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,
• zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik
tego egzaminu,
• niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu
zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej,
• w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez
egzaminatora:
a. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
b. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z
rozwiązań innego ucznia.

1.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
są przedstawiane w procentach i na skali centylowej i obejmują:
 wynik z języka polskiego
 wynik z matematyki
 wynik z języka obcego nowożytnego.

2.

3.

4.
5.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez
egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz
elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania
do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna
Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez
dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na nie skarga do
sądu administracyjnego.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

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

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl), lub OKE
(www.oke.waw.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi
ósmoklasisty) dostępne są:
• informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego
2018/2019
• przykładowe arkusze egzaminacyjne
• od grudnia 2018 r. – arkusze próbne.
wyniki egzaminu 14 czerwca 2019 r.,
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
21 czerwca 2019 r.

wyniki egzaminu 14 czerwca 2019 r.

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
21 czerwca 2019 r.

