
Informacja dla rodziców i uczniów 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

2018/2019 

15,16,17 KWIETNIA 2019 R. 

Podstawa prawna: 

Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu ósmoklasisty 
określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  31 sierpnia 2017 r.                                        
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1512) 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY: 

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. 

Termin główny: kwiecień. 

Termin dodatkowy: czerwiec. 

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w 
terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni. 

**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku 
uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu 
trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie 
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej . 

PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU 

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA 
EGZAMINU**

15 kwietnia 2019 
(poniedziałek), godzina 9.00

język polski 120 minut

16 kwietnia 2019 (wtorek), 
godzina 9.00

matematyka 100 minut

17 kwietnia 2019 (środa), 
godzina 9.00

język obcy 90 minut 



Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018r. w sprawie materiałów i przyborów 
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie 
gimnazjalnymi egzaminie maturalnym w 2019 roku. 

✓ W dniu pisania egzaminu obowiązuje strój galowy; 

✓ w dniu egzaminu uczniowie przychodzą do szkoły o 8.10 i czekają w wyznaczonych 
salach na nauczyciela,  

✓ uczeń przynosi ze sobą legitymacje szkolną, przybory do pisania ( pióro lub długopis 
czarno piszący, niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych; 

✓ przybory do rysowania – tylko linijka ( na matematykę). Rysunki – jeżeli trzeba je 
wykonać- zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

✓ podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. 
Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały                               
i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku 
uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu 
na chorobę lub niepełnosprawność; 

✓ do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. 
telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 jak również toreb i maskotek. Złamanie 
powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu                        
z danego przedmiotu; 

✓ zdający wchodzą do Sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca 
przy stolikach , których numery wylosowali; 

PO WEJŚCIU DO SALI 

Zdający ma obowiązek : 

✓ zapoznać się z instrukcją ; 

✓ sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne; 

✓ kodowanie- sprawdzić poprawność numer PESEL na naklejkach przygotowanych 
przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki 
przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach. 

W TRAKCIE EGZAMINU 



✓ uczeń pracuje samodzielnie; 

✓ nie przeszkadza innym ( w przypadku naruszenia tego punktu przewodniczący może 
przerwać pracę ucznia ); 

✓ uczeń nie opuszcza Sali ani swojego miejsca do momentu zakończenia pracy ( może 
opuścić tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą przewodniczącego); 

✓ nie porozumiewa się z innymi i nie zadaje pytań nauczycielom; 

    w przypadku: 

✓ stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub 
zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej 
materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie 
dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego 
może zostać unieważniony; 

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty. 14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń. 14 czerwca 2019 r.

Termin wydawania zaświadczeń oraz informacji zdającym. 21 czerwca 2019 r.


