
Informacje kluczowe o egzaminie ósmoklasisty w roku 2019 
 

1. Harmonogram i struktura egzaminu: 

 

 w terminie głównym- w kwietniu 

 

15 kwietnia 2019- język polski /poniedziałek/ godz.9.00- czas trwania 120 min 

16 kwietnia 2019- matematyka/wtorek/ godz.9.00- czas trwania 100 min 

17kwietnia2019- j. obcy angielski/środa/ godz.9.00- czas trwania 90 min 

 

 I terminie dodatkowym: w czerwcu 

 

 dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili w terminie 

głównym albo przerwali bądź którym przerwano lub unieważniono egzamin ósmoklasisty z 

danego przedmiotu w terminie głównym: 

3 czerwca 2019r-język polski/ poniedziałek/ godz. 11.00 

4 czerwca2019r- matematyka/ wtorek/ godz.11.00 

5 czerwca 2019r-język obcy /środa/ –j. angielski –godz.11.00 

 

2.Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

 (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:  

- losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również 

wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, 

przy którym będą pracować  

- kodowanie arkusza egzaminacyjnego  

-   sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego 

- rozpoczynanie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela  

- konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu- brak samodzielności 

rozwiązywania zadań spowoduje unieważnienie egzaminu zdającemu 

- właściwe zachowanie się na sali egzaminacyjnej –zakłócenie przebiegu egzaminu innym 

zdającym może spowodować unieważnienie lub przerwanie takiemu zdającemu 

 

- zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety  

 

-zasady oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy, wg zasad zespołu 

nadzorującego  

 

 

 

3. Informacja o sposobie zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego 

czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi; należy poinformować uczniów, że instrukcja dotycząca sposobu 

zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie 

odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu 

egzaminacyjnym /pkt6/ 

 

 

 

4. Informacja o przyrządach i przyborach: 



a) Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis 

(lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 

(odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.    

 

b). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – 

jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków 

ołówkiem.  

 

5. Urządzenia telekomunikacyjne i pomoce: 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i 

używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych 

 

 

 

 

6. RYSUNEK 1. Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, 

matematyki i języka obcego nowożytnego – schemat  
 

 
Na pierwszej stronie arkusza znajduje się instrukcja, którą należy obowiązkowo przeczytać i 

zapoznać się z nią. 

 

7. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) , 

w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:  

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019  

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne  

c. od grudnia 2018 r. – arkusze próbne.  

Szczegółowe informacje o organizacji i przebiegu egzaminu, o harmonogramie i 

dostosowaniach form i arkuszy do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

zdających znajdują się również na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) . 

 

http://www.cke.gov.pl/
http://www.cke.gov.pl/
http://www.cke.gov.pl/
http://www.cke.gov.pl/


8. Informacja o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w OKE 

Jaworzno zgodnie z przedstawioną procedurą na w/w stronie internetowej. 

 


