
PODSTAWOWE INFORMACJE O WARUNKACH PRZEBIEGU 
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

w roku szkolnym 2021 

ZMIANY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU 2021 


W roku 2021 zmieniona jest podstawa prawna przeprowadzenia 
egzaminu - egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań 
egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządze-
nia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. 3 zwanych 
dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”.


	 Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co 
oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukoń-
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czyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń ma 
uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.  

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje: 
• Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych 

przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycie-
lom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wy-
kształcenia;


• Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzy-
stują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryte-
ria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wol-
nych miejsc w danej szkole.
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 HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2021 


Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy z 
przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju: 

• język polski – 18 czerwca 2021 r.

• matematyka – 19 czerwca 2021 r.

• język obcy nowożytny – 20 czerwca 2021 r.


Data Część   
egzaminu

Godzina  
rozpoczęcia

Czas trwania 
regulaminowy

Czas wydłużony 
dla uprawnionych

25 maja (wtorek) Język polski 9.00 120 minut do 180 minut

26 maja (środa) Matematyka 9.00 100 minut do 150 minut

27 maja  
(czwartek)

Język obcy 
nowożytny 9.00 90 mniut do 135 minut

	 3



INFORMACJE DLA UCZNIÓW  
I RODZICÓW O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU             

- do 25 lutego 2021 r. możliwe są zmiany

w deklaracjach wyboru języka nowożytnego

(wszyscy uczniowie)


- do 24 maja 2020 r. w przypadku uczniów, którzy uzyskali tytuł lau-
reata

z innego niż zadeklarowany język obcy
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JAK PRZEBIEGA EGZAMIN? 

• Na ławce może być tylko arkusz, długopis z czarnym tuszem, a w 
przypadku matematyki także linijka. Niedozwolone jest korzy-
stanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych.


• 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.


• Uczniowie powinni mieć ze sobą legitymację uczniowską.


• W trakcie egzaminu uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania.
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• Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi 
przy osobnym stoliku.


• Zdający mogą mieć na sali małą butelkę wody. Podczas pracy z 
arkuszem egzaminacyjnym butelka wody powinna stać na podło-
dze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materia-
łów egzaminacyjnych.


ZAKAZ WNOSZENIA DO SALI EGZAMINACYJNEJ  URZĄDZEŃ 
TELEKOMUNIKACYJNYCH np: 

Kalkulatora, Słownika, Odtwarzaczy MP3, Telefonów komórkowych,  
Smartwatchy. 
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W przypadku: 
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
ucznia

b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z 
urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 
pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę 
pozostałym uczniom

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i uniewa-
żnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. In-
formację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole 
przebiegu egzaminu
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PRZYDATNE ADRESY WWW 

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

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

https://www.oke.lomza.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=1339&Itemid=134

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 

https://operon.pl/content/download/32230/254877/version/3/file/
Operon+prezentacja+dla+rodzicow_2021.pdf


Egzamin ósmoklasisty - Informator dla rodziców 
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