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Podstawy prawne egzaminu 

ustawa z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty  

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)  

 

Określa zasadnicze regulacje dotyczące 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 
przedmioty egzaminacyjne, dostosowania form  
i warunków przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, unieważnienia, wglądy   

  

 

 



Podstawy prawne egzaminu 

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)   

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki  
i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
dla uczniów szkoły podstawowej oraz słuchaczy 
szkoły podstawowej dla dorosłych. 



Podstawy prawne egzaminu 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego 
oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 356)   

Opisuje wymagania ogólne i szczegółowe, określające zakres 
wiadomości i umiejętności, których opanowanie jest 
sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego nowożytnego   

 



 
CELE PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  
 

Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:  

 

 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  

 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. 

 



Dla kogo egzamin? 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:  

 uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej  

 uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie 
ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której 
zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły 
podstawowej  

 słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. 

 

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.  



Dla kogo egzamin? 

 Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym.  

 Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być zwolniony uczeń posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  
na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia  
do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie 
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.  

 Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być również zwolniony uczeń, który – 
ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić  
do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym.  

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na promocję do klasy programowo 
wyższej w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu 
szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej 
nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia.  



 
UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD 
PRZEDMIOTOWYCH ORAZ LAUREATÓW KONKURSÓW 
PRZEDMIOTOWYCH O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM LUB 

PONADWOJEWÓDZKIM  

 

 Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej  
albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  
lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów 
objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego 
przedmiotu.  

 

 Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu  
lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających 
laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego 
przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu  
w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.  

 

 Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane 
słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, 
tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).  

 



Przebieg egzaminu 
 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:  

 pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut  

 drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut  

 trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego 

 od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy 
trwa po 90 minut. 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza  
się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności 
przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).  

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony  
w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków 
przeprowadzania egzaminu.  

Egzamin z każdego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej  
w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram ten 
jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym  
jest przeprowadzany egzamin.  

 



Ocenianie i wyniki egzaminu 

 

 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).  

 



Ocenianie i wyniki egzaminu 
 

 Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach  
i na skali centylowej.  

 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%.  

 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.  

 

 Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustala dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej opracowuje Centralna 
Komisja Egzaminacyjna.  

 

 Wynik ustalony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może być 
podważony na drodze sądowej.  

 



Szczegółowe informacje  
oraz procedury zawiera 



Termin egzaminu  

 

 język polski –21 kwietnia 2020r.  
(wtorek)–godz. 9:00 

 matematyka –22 kwietnia 2020r. 
(środa)–godz. 9:00 

 język obcy nowożytny –23 kwietnia 2020r. 
(czwartek)–godz.9:00 



Termin dodatkowy: dla uczniów, którzy z przyczyn losowych 
lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w kwietniu 

 język polski –1 czerwca 2020r. 
(poniedziałek)–godz. 9:00 

 matematyka –2 czerwca 
2020r.(wtorek)–godz. 9:00 

 język obcy nowożytny –3 czerwca 
2020r.(środa)–godz. 9:00 



Jak przebiega egzamin? 

Na ławce może być tylko arkusz, długopis, 
a w przypadku matematyki także linijka. 
 
Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni 
mogą mieć przy sobie leki. 
 
Uczniowie otrzymują arkusz z zadaniami 
do rozwiązania wraz z kartą odpowiedzi. 
 
Uczniowie powinni być ubrani w strój 
galowy. 



Ważne daty 

 tydzień przed zakończeniem roku szkolnego  

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu 
ósmoklasisty do szkół. 

 dzień zakończenia roku szkolnego 

Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty – wraz ze świadectwem ukończenia 8 klasy. 

 w ciągu 6 miesięcy od otrzymania wyniku egzaminu 

Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia – w miejscu  
i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 w ciągu 2 dni od wglądu do pracy ucznia 

Możliwość zwrócenia się z wnioskiem do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej o weryfikację sumy zdobytych przez ucznia punktów. 



Zadania na egzaminie 

 W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania 
zamknięte, jak i otwarte.  

 Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera 
odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych 
znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania 
typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.  

 

 Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie 
formułuje odpowiedź. Przedstawione przez ucznia 
rozwiązanie zadania musi obrazować tok rozumowania, 
zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy 
wnioski.  



Zadania na egzaminie 

 Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały 
poziom opanowania umiejętności opisanych  
w wymaganiach ogólnych zawartych 
w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego:  
 sprawność rachunkowa  

 wykorzystanie i tworzenie informacji  

 wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 

 rozumowanie i argumentacja. 

 



Opis arkusza egzaminacyjnego 

 Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 
minut.  

 W arkuszu egzaminacyjnym będzie zawierał  
od 19 do 23 zadań.  

 W arkuszu egzaminacyjnym jako pierwsze 
zamieszczone będą zadania zamknięte, a po nich  
zadania otwarte.  



Zasady oceniania 

 

Zadania zamknięte  

 1 pkt –  odpowiedź poprawna.   

 0 pkt –  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

 

Zadania otwarte  

 Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można 
otrzymać, w zależności od jego złożoności, maksymalnie 2, 
3 lub 4 punkty. Za każde poprawne rozwiązanie przyznaje 
się maksymalną liczbę punktów.  

 Ocena rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak 
daleko uczeń dotarł w drodze do całkowitego rozwiązania. 
  

 



Przykładowe schematy punktowania 
rozwiązań zadań otwartych. 

Schemat punktowania rozwiązania zadania, za które można 
otrzymać maksymalnie 3 punkty:  

 3 pkt –  rozwiązanie pełne.   

 2 pkt –  rozwiązanie, w którym zostały pokonane 
zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie było 
kontynuowane lub było kontynuowane błędną metodą. 

 1 pkt –  rozwiązanie, w którym dokonany został istotny 
postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności 
zadania.   

 0 pkt –  rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego 
postępu.   

 



Dobre źródło informacji 

W Informatorze dla każdego zadania podano:  

 liczbę punktów możliwych do uzyskania  
za jego rozwiązanie (po numerze zadania)  

 najważniejsze wymagania ogólne  
i szczegółowe, które są sprawdzane w tym 
zadaniu  

 zasady oceniania rozwiązań zadań  

 poprawne rozwiązanie każdego zadania 
zamkniętego oraz przykładowe rozwiązania 
każdego zadania otwartego.  

 



Zadanie 4. (0–1)  
W każdej z dwóch torebek znajdują się 32 cukierki: 17 pomarańczowych, 10 jabłkowych 
i 5 truskawkowych.  
Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami  
A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.  

Do pierwszej torebki należy dołożyć A / B cukierki truskawkowe, aby wszystkie znajdujące się w niej 
cukierki truskawkowe stanowiły 25% wszystkich cukierków w tej torebce.  

  A. 3    B. 4  

Liczba cukierków pomarańczowych, które należy wyjąć z drugiej torebki, aby wśród pozostałych w 
niej cukierków było 40% pomarańczowych, jest C / D.  

  C. mniejsza niż 5   D. większa niż 5  

Wymaganie ogólne  

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.  

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych 
kontekstach, także w kontekście praktycznym.  

Wymaganie szczegółowe  

KLASY VII i VIII  

V. Obliczenia procentowe. Uczeń:  

5) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w 
przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości.  

Zasady oceniania  

1 pkt – odpowiedź poprawna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

Rozwiązanie  

BD 



Zadanie 18. (0–1)  
Na spektakl dostępne były bilety normalne w jednakowej cenie oraz bilety ulgowe, z których 
każdy kosztował o 50% mniej niż normalny. Pani Anna za 3 bilety normalne i 2 bilety ulgowe 
zapłaciła 120 złotych. Na ten sam spektakl pan Jacek kupił 2 bilety normalne i 3 ulgowe,  
a pan Marek kupił 2 bilety normalne i 1 ulgowy.  

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród 
oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych 
literami C i D.  

Pan Jacek zapłacił za bilety A / B.   A. 120 zł B. 105 zł  

Pani Anna zapłaciła za bilety o C / D więcej niż pan Marek. C. 45 zł D. 30 zł 

 Wymaganie ogólne  

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.  

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w 
różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.  

Wymaganie szczegółowe  

KLASY VII i VIII  

VI. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:  

4) rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną  

niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi.  

Zasady oceniania  

1 pkt – odpowiedź poprawna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  

Rozwiązanie  

BC  



Zadanie 24. (0–3)  
W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dane są punkty: K = (–2, 8) 
i M = (4, 6). Podaj współrzędne punktu P takiego, że jeden z trzech 
punktów P, K, M jest środkiem odcinka o końcach w dwóch pozostałych 
punktach. Podaj wszystkie możliwości.  

Wymaganie ogólne  

IV. Rozumowanie i argumentacja.  

3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania 
problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają 
umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.  

Wymaganie szczegółowe  

KLASY VII i VIII  

X. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie. Uczeń:  

4) znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub 
wymierne) oraz znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dane są jeden 
koniec i środek.  

Zasady oceniania  

3 pkt –  rozwiązanie pełne.   

2 pkt –  rozważenie wszystkich możliwości położenia punktu P i przedstawienie 
poprawnej metody wyznaczenia ich współrzędnych.   

1 pkt –  rozważenie jednej z możliwości położenia punktu P i przedstawienie 
poprawnej metody wyznaczenia jego współrzędnych.   

0 pkt –  rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.   
 







Wsparcie w nauce 

Zamieszczone linki, to odsyłacze do materiałów 

w postaci informatorów oraz przykładowych 

arkuszy zadań egzaminacyjnych: 

 https://cke.gov.pl/egzamin-

osmoklasisty/informatory/ 

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/ 

 https://cke.gov.pl/egzamin-

osmoklasisty/materialy-dodatkowe/ 
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Wsparcie w nauce 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje 
egzaminacyjne udostępniają materiały do przeprowadzenia 
w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka 
polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych 
(angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego i włoskiego).  

 

W marcu 2019 r. okręgowe komisje egzaminacyjne 
udostępniły dodatkową pulę zadań z języka polskiego, 
matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie 
można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed 
egzaminem ósmoklasisty. 



Prezentacja przygotowana w oparciu o: 

 

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ 

 

 Informator o egzaminie ósmoklasisty z 
matematyki od roku szkolnego 2018/2019 

 

 Część ogólna informatora 
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