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Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze
wiosennym

W terminie
głównym

1. język polski - 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka - 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny - 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie
dodatkowym

1. język polski - 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
2. matematyka - 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00






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 jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W roku 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
-języka polskiego,
-matematyki,
-języka obcego nowożytnego. (Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się
w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.)

Przebieg egzaminu ósmoklasisty



W 2021 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn
losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do
niego w czerwcu.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
-pierwszego dnia ( 25.05.2021 r.)– egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
-drugiego dnia (26.05.2021r.)– egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
-trzeciego dnia (27.05.2021r)– egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90
minut





Każdy zdający powinien mieć na egzaminie nieścieralny długopis (lub pióro) z
czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki
– jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się
rysunków ołówkiem.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także
przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty


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).

Wyniki i zaświadczenia



Uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca, natomiast 9 lipca każdy uczeń otrzyma
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej
dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów
(zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego
przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do
liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam
lub niższy niż zdający.

