
prezentacja zawiera:

Informacje dla uczniów i rodziców

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021



Informacje dla uczniów i rodziców



O egzaminie
• Egzamin jest obowiązkowy

• Egzamin ma formę pisemną

• Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy nowożytny

• Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej

• Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej



Harmonogram

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczeń ma dodatkowe 5 minut 
na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

• Dla uczniów którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu 
w maju, wyznaczono termin dodatkowy w dniach 16-18 czerwca 2021r.

Data Czas trwania Wydłużony czas Przybory
Język polski 25 maja 2021 

(wtorek) 
godz. 9:00

120 min do 180 min długopis z czarnym
tuszem, legitymacja
szkolna

Matematyka 26 maja 2021
(środa) godz. 9:00

100 min do 150 min długopis z czarnym 
tuszem, linijka, 
legitymacja szkolna

Język obcy  
nowożytny

27 maja (czwartek) 
godz.9:00

90 min do 135 min długopis z czarnym
tuszem, legitymacja
szkolna



Sprawy organizacyjne i sanitarne
Na egzamin możesz przyjść wyłącznie jeśli jesteś zdrowy, nie masz objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
Nie możesz przyjść na egzamin, jeżeli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 
w warunkach domowych albo sam jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych.
Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą 
dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, musisz zachować odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m) oraz musisz mieć zakryte usta i nos.

Na teren szkoły możesz wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem np. maseczką jedno- lub
wielorazową.

Usta i nos masz obowiązek zakrywać na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych, ale
dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku.



Sprawy organizacyjne i sanitarne
Twój rodzić lub opiekun nie może wejść z Tobą na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
wymagasz pomocy np. w poruszaniu się.

Uwaga!

Sytuacja, w której uczeń ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna
zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 18 maja 2021 r.

Wytyczne 2.7. [*] Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w 

samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub 

krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu 

nadzorującego, wynosi 2 m.



Sprawy organizacyjne i sanitarne

Na egzamin będziecie wchodzić wejściami: głównym i od strony boiska "Orlik".
.
Na egzamin zgłaszasz się przed właściwym wejściem o określonej godzinie. Szczegóły
zostaną podane przed egzaminem – najpóźniej 21 maja.
Nie przychodź przed wyznaczonym czasem, aby unikać gromadzenia się większej liczby uczniów
przed wejściem.

Przed wejściem do szkoły musisz zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym znajdującym się
przy każdym wejściu.



Sprawy organizacyjne i sanitarne

Nie zapomni zabrać ze sobą dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość (np. legitymację  
szkolną). Musisz go okazać w razie potrzeby.

W przypadku braku odpowiedniego dokumentu Twoja tożsamość może być potwierdzona przez
jego wychowawcę lub innego nauczyciela.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może
poprosić Cię o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania Twojej tożsamości (konieczne
jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).



Sprawy organizacyjne i sanitarne

Pamiętaj, że masz obowiązek zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej.

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) musisz ponownie zakryć usta i nos,
kiedy:

• podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie,
• wychodzisz do toalety,
• kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.

Możesz – jeżeli uznasz to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po
zajęciu miejsca przy stoliku.



Sprawy organizacyjne i sanitarne
Z uwagi na brak możliwości spożywania posiłku w szkole, pamiętaj, by zjeść wartościowe  
śniadanie w domu.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin możesz przynieść własną butelkę z wodą, którą 
możesz postawić obok swojego stolika.

W szkole nie będzie czynna szatnia. Pamiętaj - ubierz się na galowo, najlepiej na "cebulkę".

Umożliwimy Ci pozostawienie rzeczy osobistych wyłącznie na stoliku przed salą egzaminacyjną lub 
na wieszaku. Swoje przedmioty zapakuj w foliowy woreczek.
Na teren szkoły uczniom nie wolno wnosić zbędnych rzeczy, w tym książek, plecaków, maskotek
itp.

W żadnym wypadku nie możesz zabrać ze sobą do szkoły: telefonu komórkowego,
smartwatcha, tabletu i innych tego typu urządzeń. Zostaw go w domu lub rodzicowi przed
szkołą.



Sprawy organizacyjne i sanitarne

Podczas egzaminów możesz korzystać z następujących własnych przyborów:

• długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów
zmazywalnych/ścieralnych)

• linijka – wyłącznie na egzaminie z matematyki

• rysunki wykonujemy długopisem

Przypominamy również o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających.



Sprawy organizacyjne i sanitarne
Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub
korzystania z takich urządzeń w tej sali.

W przypadku wniesienia lub korzystania przez Ciebie w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie o przyborach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zespołu egzaminacyjnego
przerwie i unieważni Ci egzamin z danego przedmiotu.



Sprawy organizacyjne i sanitarne
Po wejściu do szkoły udaj się najkrótszą drogą do wyznaczonej sali egzaminacyjnej. Do sali egzaminacyjnej wchodzi
się pojedynczo o wyznaczonej godzinie.

Nauczyciel wylosuje w Twojej obecności numer stolika, przy którym będziesz pracować.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o zmianie porządku wpuszczania uczniów do sal
egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Możesz zająć wyłącznie miejsce przy stoliku, którego numer został dla Ciebie wylosowany.

Niektórzy uczniowie nie będą losować numerów stolików (np. korzystający z dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach - np. uczniowie spóźnieni na egzamin).

Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję
o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale
zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).



Sprawy organizacyjne i sanitarne

Nauczyciele przekażą wszystkim uczniom "ściągę" z kodem i numerem PESEL oraz naklejki
przygotowane przez OKE. Sprawdź też, czy numer PESEL ze "ściągi" jest taki sam, jak na naklejce
dostarczonej przez OKE.

Przed godziną 9:00 jeden z uczniów (przedstawiciel zdających) uda się do przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego po materiały egzaminacyjne, a następnie materiały zostaną
przeniesione do wszystkich sal egzaminacyjnych.

Około godziny 9:00 nauczyciele rozdadzą uczniom arkusze egzaminacyjne. Dalej postępuj zgodnie 
z poleceniami przewodniczącego.



Egzamin
Uczeń :
• ma zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń elektronicznych tj. telefon, 

smartwatch, kalkulator itp.
• może posiadać małą butelkę wody (podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na 

podłodze przy nodze stolika)
• przed wejściem do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego losuje dla ucznia 

numerek stolika
• uczniowie otrzymują koperty z  naklejkami przygotowane przez OKE, kartki z 

imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia i numerem PESEL
• zapoznaje się z instrukcją umieszczoną na arkuszu egzaminacyjnym
• sprawdza kompletność arkusza
• koduje arkusz egzaminacyjny w wyznaczonych miejscach
• rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela



Zawartość arkuszy egzaminacyjnych

PRZEDMIOT EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ZAWIERA:

ZESZYT ZADAŃ 
EGZAMINACYJNYCH

8-STRONICOWĄ KARTĘ
ROZWIĄZAŃ ZADAŃ 
EGZAMINACYJNYCH

KARTĘ 
ODPOWIEDZI

język polski  
matematyka   
język obcy nowożytny  

RYSUNEK 1. Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego 
nowożytnego – schemat

Zeszyt zadań egzaminacyjnych

Karta odpowiedzi

W związku z powyższym uczeń otrzymuje na każdy 
egzamin po dwie naklejki:

jedną – na pierwszą stronę danego arkusza 
drugą – na kartę odpowiedzi.



informacja (O-100) 
w miejscu 

przeznaczonym na 
arkuszu na 

naklejkę musi 
zgadzać się z 

informacją na 
naklejce, którą 

uczeń otrzymał od 
ZN



Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie 
odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek



W czasie trwania egzaminu
• Członkowie komisji nie udzielają żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych,

odpowiadają tylko na pytania techniczne i organizacyjne.

• W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić
na opuszczenie sali. Uczeń sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.
Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście pozostawia zamknięty arkusz, a czas jego
nieobecności jest odnotowywany w protokole.

• Uczeń który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu z zaleconego przez
lekarza sprzętu medycznego lub leków pod warunkiem, że taka konieczność została
zgłoszona przed rozpoczęciem egzaminu.



Unieważnienie egzaminu z danego 
przedmiotu
W przypadku:

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
• wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego

albo materiałów pomocniczych
• zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu,

w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom



Ważne daty
Do 25 lutego 2021 r. możliwe są zmiany w deklaracjach wyboru języka obcego
nowożytnego.

W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej
lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego z innego języka obcego niż ten, który
został zadeklarowany . Rodzice mogą zmienić deklarację wyboru języka do 11 maja
2021 r.

Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej albo laureat konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów
objętych egzaminem jest zwolniony z danej części egzaminu. Do 24 maja 2021 r.
uczeń musi dostarczyć do szkoły odpowiednie zaświadczenie.



Ważne daty
2 lipca 2021r. udostępnione zostaną wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie  
SIOEO

Do 8 lipca 2021r. przekazane zostaną przez OKE do szkół zaświadczenia/informacje 
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
9 lipca 2021r. wydawane będą zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy  
egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w terminie
6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty



Dodatkowe informacje
Na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl , w zakładce poświęconej egzaminowi 
ósmoklasisty dostępne są:

• informatory o egzaminie ósmoklasisty

• przykładowe arkusze egzaminacyjne

• arkusze egzaminu próbnego

• zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna https://www.oke.lomza.pl/

http://www.cke.gov.pl/
https://www.oke.lomza.pl/


Centralna Komisja Egzaminacyjna

20 stycznia 2021 r.

W ROKU 2021
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