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• Należy poinformować uczniów  
oraz ich rodziców o warunkach  

przebiegu egzaminu  
(m.in. o harmonogramie, zasadach 
zaznaczania odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi)     

do  
28 lutego 

 
 

luty 2020 r. 
 

Egzamin  ósmoklas is ty  

 w  r o k u  s z ko l n y m  2 0 1 9 / 2 0 2 0  



INFORMACJE DLA RODZICÓW 

- harmonogram i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
 
- zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy 
uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie) 
 
- zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 
telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali 
 
- konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie 
egzaminu. 
 



21 kwietnia 2020 r. 
godz. 9: 00 

22 kwietnia 2020 r. 
godz. 9:00 

23 kwietnia 2020 r. 
godz. 9:00 

Język polski 
120 minut/  

INNE ARKUSZE, 180 minut  
 

Matematyka 
 100 minut/  

INNE ARKUSZE, 150 minut  

 
Język obcy nowożytny 

 90 minut/  
INNE ARKUSZE, 135 minut  

Przebieg egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 2 3 

KWIECIEŃ        2020 



1 czerwca 2020 r. 
godz. 9: 00 

2 czerwca 2020 r. 
godz. 9:00 

3 czerwca 2020 r. 
godz. 9:00 

Język polski 

Matematyka 

Język obcy 
nowożytny 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 1 2 3 4 5 

CZERWIEC        2020 



Zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi  

 
- Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie 
odpowiedzi 
- dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na 
sprawdzenie poprawności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi  
- sposób pracy z arkuszem egzaminacyjnym  
z matematyki – konieczność wyrwania ze 
środka arkusza 8 stron tworzących kartę 
rozwiązań zadań egzaminacyjnych,  
- konieczność zapisania rozwiązań zadań 
otwartych w karcie rozwiązań zadań 
egzaminacyjnych. 
 



Zasady zaznaczania odpowiedzi  
na karcie odpowiedzi  



Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający 
na egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku   

 

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub 
pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).  
 
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli 
trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  
 
3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym 
dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, 
którego używają w procesie dydaktycznym.  
 
4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego 
przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 



- Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 19 czerwca 2020r. 

-Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – 19 czerwca 2020r.  

- Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 26 czerwca 2020r. 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty 
przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu: 



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. arkusze egzaminu próbnego  
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.   

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

