Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym
2018/2019 i obejmuje wiadomości i umiejętności ok eślone w odstawie w odniesieniu do
wyb anyc

zedmiotów nauczanych w klasach I–VIII szkoły odstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do
niego

zystą ić, aby ukończyć szkołę. Nie jest ok eślony minimalny wynik, jaki uczeń

owinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest

ze owadzany w fo mie isemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista

zystę uje do egzaminu z t zec

zedmiotów

obowiązkowyc , tj.: języka olskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasista

zystę uje do egzaminu z jednego z nastę ującyc

nowożytnyc :

angielskiego,

f ancuskiego,

isz ańskiego,

języków obcyc

niemieckiego,

osyjskiego,

uk aińskiego lub włoskiego. Uczeń może wyb ać tylko ten język, któ ego uczy się w szkole w
amac obowiązkowyc zajęć edukacyjnyc .
Od

oku 2022 ósmoklasista

zystę uje do egzaminu z czte ec

zedmiotów

obowiązkowyc , tj.: języka olskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednego
zedmiotu do wybo u s oś ód

zedmiotów: biologia, c emia, fizyka, geog afia lub isto ia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, któ y z
zystą i do egzaminu w tym te minie,
Egzamin ósmoklasisty jest

zyczyn losowyc lub zd owotnyc nie

zystę uje do niego w cze wcu.

ze owadzany

zez t zy kolejne dni:

 pierwszego dnia – egzamin z języka olskiego, któ y t wa 120 minut
 drugiego dnia – egzamin z matematyki, któ y t wa 100 minut
 trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od oku 2022 ównież egzamin
z

zedmiotu do wybo u, z któ yc każdy t wa o 90 minut.

Na egzamin uczeń

zynosi ze sobą wyłącznie

cza nym tuszem at amentem, a w

zybo y do isania: ió o lub długo is z

zy adku egzaminu matematyki ównież linijkę.
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Na egzaminie nie można ko zystać z kalkulato a o az słowników. Nie wolno także

zynosić i

używać żadnyc u ządzeń telekomunikacyjnyc .
Zadania na egzaminie ósmoklasisty
a kuszu egzaminacyjnym z każdego

zedmiotu znajdą się za ówno zadania zamknięte (tj.

takie, w któ yc uczeń wybie a jedną od owiedź z kilku odanyc ), jak i zadania otwa te (tj.
takie, w któ yc uczeń samodzielnie fo mułuje od owiedź).
Wyniki i zaświadczenia
dniu zakończenia oku szkolnego każdy uczeń ot zyma zaświadczenie o szczegółowyc
wynikac egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu odany będzie wynik
wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego
ynik

ocentowy to odsetek

zdobył za zadania z danego

ocentowy o az

zedmiotu.

unktów (zaok ąglony do liczby całkowitej), któ e uczeń

zedmiotu.

ynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaok ąglony do liczby całkowitej), któ zy
uzyskali z egzaminu z danego
Na

zedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

zykład uczeń, któ y z języka olskiego uzyskał

(wynik

unktów możliwyc do zdobycia

ocentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało

wszystkic
zdającyc .

zdającyc

(wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27%

ynik centylowy umożliwia o ównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w

całym k aju.
yniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być odważone na d odze sądowej.
Informacje dodatkowe
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
odzice ( awni o iekunowie) ucznia nie
któ ym jest

óźniej niż do 0 w ześnia oku szkolnego, w

ze owadzany egzamin, składają dy ekto owi szkoły

isemną dekla ację o

zystą ieniu do egzaminu z jednego z języków obcyc nowożytnyc , któ ego uczeń uczył się
w szkole jako

zedmiotu obowiązkowego. Osoby

samodzielnie.
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ełnoletnie składają taką dekla ację

U awienia lau eatów i finalistów konku sów
Uczeń, któ y jest lau eatem lub finalistą olim iady

zedmiotowej lub lau eatem konku su

zedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i onadwojewódzkim, o ganizowanyc z zak esu
jednego z
danego

zedmiotów objętyc

egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z

zedmiotu. Zwolnienie jest ównoznaczne z uzyskaniem z

zedmiotu najwyższego

wyniku.
U awnienia uczniów ze s ecjalnymi ot zebami edukacyjnymi
Uczniowie ze s ecjalnymi

ot zebami edukacyjnymi, w tym uczniowie nie ełnos awni,

niedostosowani s ołecznie o az zag ożeni niedostosowaniem s ołecznym, o az uczniowie, o
któ yc

mowa w a t. 1

(cudzoziemcy)

ust. 1 ustawy z dnia 1

g udnia 201

.

zystę ują do egzaminu ósmoklasisty w wa unkac

dostosowanyc do ic

awo oświatowe
i lub fo mac

ot zeb. zczegółowe info macje dotyczące dostosowań są ogłaszane

w komunikacie o dostosowaniach.

Ma iusz Kozłowski

opracowano na podstawie informacji CKE
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