Informacje dla uczniów i rodziców uczniów klas ósmych
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.
W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 25,26,27 maja. Uczniowie klas
ósmych będą zdawać egzamin z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego.
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
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
1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
W terminie
2. matematyka – 17 czerwca2021 r. (środa) – godz. 9:00
dodatkowym
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9.00
Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty - 2 lipca 2021 r.
W terminie
głównym

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji - 9 lipca 2021 r.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):
♦losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował (niektórzy uczniowie mogą mieć wskazane
miejsce, przy którym będą pracować),
♦ przypomnienie zasad obowiązujących na danej części egzaminu, w tym zasad oddawania arkusza
egzaminacyjnego po zakończeniu pracy, kodowania zestawu, sposobu zgłaszania konieczności skorzystania z
toalety itd.,
♦ przypomnienie o dodatkowym czasie (5 minut) przeznaczonym na sprawdzenie poprawności przeniesienia
odpowiedzi na kartę odpowiedzi (instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi
oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie zamieszczona
w arkuszu egzaminacyjnym,
♦ rozdanie arkuszy egzaminacyjnych,
♦ kodowanie arkusza egzaminacyjnego i naklejanie naklejek z kodem kreskowym,
♦ sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego,
♦ rozpoczęcie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela. (nauczyciel zapisuje czas pracy z
arkuszem w widocznym miejscu).
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* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia2020 r. wsprawie szczegółowych sposobów dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

