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WSTĘP
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej oraz
uczniowie szkół artystycznych kształcących w zakresie szkoły podstawowej, z klasy odpowiadającej klasie ósmej, jako pierwsi będą zdawać egzamin ósmoklasisty.
Po nich egzamin w tej samej formule zdawać będą jeszcze dwa roczniki (2019/2020
i 2020/2021). Czy będzie on trudniejszy, czy łatwiejszy niż egzamin gimnazjalny?
Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że będzie na nim mniej przedmiotów i że im szybciej
młodzież zacznie się do niego systematycznie przygotowywać, tym łatwiej przez niego przebrnie.
Czy rodzice mogą w jakiś sposób włączyć się w te przygotowania? Zdecydowanie tak.
To oni przecież stanowią nie ostatnią, lecz pierwszą deskę ratunku, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, gdy nerwy zaczynają brać górę nad zdrowym rozsądkiem.
Oni też mogą dyskretnie wspierać dziecko w nauce i wręcz powinni uczestniczyć
w załatwianiu niezbędnych formalności związanych z egzaminem. Aby tak się stało,
potrzebna jest gruntowna wiedza na temat całego egzaminu. Wiedzę tę postaramy się
Państwu przekazać w naszym poradniku. Jest on podzielony na trzy części:
•

Część I: Egzamin od strony formalnej – tu znajdują się wszystkie informacje
dotyczące przygotowań do egzaminu i jego przebiegu;

•

Część II: Informacje o zadaniach na egzaminie – w tej części znajdują się
informacje dotyczące rodzajów zadań, które mogą się pojawić na egzaminie
z języka polskiego, matematyki i języka obcego;

•

Część III: Jak pomóc dziecku przygotować się do egzaminu? – tutaj zamieściliśmy informacje o tym, co konkretnie można zrobić, aby pomóc dziecku
spokojnie przejść przez egzamin.
Zapraszamy do lektury!
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Część I

EGZAMIN OD STRONY FORMALNEJ

1. NA DOBRY POCZĄTEK, CZYLI OD CZEGO ZACZĄĆ?
Najlepiej od zapoznania się z podstawowymi faktami na temat egzaminu oraz dowiedzenia się, kogo można zawsze prosić o radę i jakie strony w sieci trzeba często odwiedzać w czasie roku szkolnego.

SIEDEM FAKTÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY,
KTÓRE TRZEBA ZNAĆ

1

Egzamin JEST OBOWIĄZKOWY dla prawie wszystkich
uczniów.

2

Napisanie egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły
podstawowej.

3

W szkole artystycznej kształcącej w zakresie szkoły podstawowej wyniki egzaminu nie wpływają na promocję
do następnej klasy.

4
5
6
7

Egzaminu NIE MOŻNA NIE ZDAĆ.
Egzamin obejmuje trzy przedmioty (język polski, matematykę i język obcy nowożytny).
Egzamin odbędzie się w kwietniu.
Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone w czerwcu.
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WAŻNE MIEJSCA W SIECI

1

2
3
4

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) www.cke.gov.pl – to tam
znajdują się wszystkie najważniejsze informacje oraz materiały dotyczące
egzaminu, czyli:
•

najświeższe wiadomości,

•

informator o zasadach przeprowadzania egzaminu (w tym w wersjach
dla uczniów niewidomych, słabosłyszących lub niesłyszących, uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz w językach
mniejszości narodowych, etnicznych i w języku regionalnym),

•

informatory o zadaniach z języka polskiego, matematyki i języków
obcych wraz z przykładowymi zadaniami (i rozwiązaniami),

•

podstawy programowe (wraz z komentarzami) z przedmiotów objętych
egzaminem,

•

przykładowe arkusze egzaminacyjne,

•

arkusze z egzaminów próbnych,

•

materiały dodatkowe,

•

harmonogramy,

•

ogólne informacje o wynikach egzaminu.

Strona okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE), pod którą podlega dana
szkoła – tu znajdują się informacje o egzaminie oraz o uzyskanych w nim
wynikach.
Strona kuratorium oświaty, pod które podlega dana szkoła – na niej powinny się znajdować m.in. informacje o konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl – na niej znaleźć można:
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•

podstawę programową,

•

ustawy i rozporządzenia regulujące przeprowadzenie egzaminu,

•

informacje o konkursach i olimpiadach, których laureaci i finaliści są
zwolnieni z pisania egzaminu z danego przedmiotu.

Strona Ośrodka Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl – na niej w zakładce Szkoła zamieszczane są przydatne wiadomości dla rodziców
i uczniów.
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DEKALOG RODZICA ÓSMOKLASISTY
1. Kochać dziecko nad życie.
2. Interesować się sprawami dziecka.
3. Służyć zawsze pomocą.
4. Wiedzieć wszystko o egzaminie ósmoklasisty.
5. Dyskretnie obserwować postępy w nauce.
6. W razie potrzeby – wkroczyć do akcji.
7. Mieć zawsze pod ręką czekoladę.
8. Pozwalać się dziecku wysypiać.
9. Nie pozwalać się dziecku uczyć do późnych godzin nocnych.
10. Nie stresować dziecka natrętnymi pytaniami, porównywaniem z innymi itp.

GDY COŚ JEST NIEZROZUMIAŁE, MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ DO:

wychowawcy

dyrektora
szkoły

okręgowej
komisji
egzaminacyjnej
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2. DLACZEGO PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMIN 			
ÓSMOKLASISTY?
To pytanie, które zadaje większość rodziców. Egzamin przeprowadza się po to, aby:
określić poziom wykształcenia uczniów w zakresie przedmiotów objętych
egzaminem,
zastąpić nim egzamin do szkół ponadpodstawowych, w których podczas
rekrutacji są brane pod uwagę wyniki egzaminu.
Podstawy prawne do przeprowadzenia egzaminu to przede wszystkim dwa akty prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
http://dziennikustaw.gov.pl/du/1991/s/95/425
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1512/1

3. JAKIE PRZEDMIOTY BĘDĄ NA EGZAMINIE
ÓSMOKLASISTY?
Młodzież będzie zdawać egzamin tylko z trzech przedmiotów. Są to:
język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny, przy czym może to być tylko ten język, którego
dziecko uczyło się obowiązkowo, czyli nie na zajęciach dodatkowych,
w szkole podstawowej (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski,
ukraiński albo włoski).

Uwaga! Jeżeli dziecko uczy się w szkole lub oddziale, gdzie zajęcia odbywają
się w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym,
może (ale nie musi) zdawać egzamin z matematyki właśnie w tym języku.
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4. CZY WSZYSCY MUSZĄ ZDAWAĆ EGZAMIN?
Prawie wszyscy:

1

2

3

Z całego egzaminu SĄ ZWOLNIENI ci uczniowie, którzy posiadają orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na:
•

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym albo znacznym,

•

niepełnosprawności sprzężone, przy czym jedna z nich to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z egzaminu MOGĄ BYĆ ZWOLNIENI uczniowie, którzy:
•

posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze
względu na niepełnosprawności sprzężone, ale inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

•

nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym lub w terminie
dodatkowym ze względu na szczególny wypadek losowy lub chorobę.

Z egzaminu z danego przedmiotu SĄ ZWOLNIENI również finaliści oraz laureaci
określonych konkursów i olimpiad przedmiotowych. Zwolnienie to odbywa się
na podstawie otrzymanego zaświadczenia o byciu finalistą lub laureatem danego konkursu lub danej olimpiady o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim..

WWW
Wykaz olimpiad przedmiotowych z przedmiotów objętych
egzaminem w roku szkolnym 2018/2019
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty

DROGA DO ZWOLNIENIA Z EGZAMINU DZIECKA,
KTÓRE MA ORZECZENIE

rodzice składają wniosek
do dyrektora szkoły

dyrektor akceptuje
pisemnie wniosek

rodzice składają
wniosek do dyrektora
okręgowej komisji
egzaminacyjnej
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5. CO Z DZIEĆMI, KTÓRE MAJĄ SPECJALNE
POTRZEBY?
Takie dzieci mają swoje prawa, tzn. ich rodzice mogą się starać o dostosowanie warunków, w których jest przeprowadzany egzamin, oraz samej formy egzaminu do ich
potrzeb. Aby tak się stało, rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami (w tym z problemami z komunikowaniem się i dzieci, które przyjechały z zagranicy) muszą przekazać
dyrektorowi szkoły odpowiednie dokumenty, takie jak:
•
•
•
•
•

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
opinia rady pedagogicznej,
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
(też: poradni specjalistycznej),
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
Szczegóły dotyczące rodzajów dokumentów oraz grup uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu znajdziecie Państwo tutaj: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_
OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_Czesc%20ogolna.pdf

Informacje o możliwościach dostosowania warunków przeprowadzenia
lub formy egzaminu do potrzeb dziecka znajdą Państwo tutaj: https://cke.
gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20E8%20EG%20Komunikat%20
o%20dostosowaniach.pdf

6. KIEDY ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN?
Egzamin odbywa się w dwóch terminach:
•

w terminie głównym, w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.

•

w terminie dodatkowym, który przypada w dniach 3-5 czerwca 2019 r..

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępują tylko ci uczniowie, którzy nie mogli
uczestniczyć w egzaminie w terminie głównym ze względu na stan zdrowia lub wypadek losowy.
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7. JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁ EGZAMIN?
JEDEN PRZEDMIOT DZIENNIE
Egzamin zostanie przeprowadzony w ciągu trzech kolejnych dni, przy czym pierwszego dnia odbędzie się egzamin z języka polskiego, drugiego dnia – z matematyki, trzeciego dnia – z języka obcego.

OKREŚLONY CZAS + 5 MIN
Na egzamin z każdego przedmiotu przeznaczono konkretny czas, do którego dolicza
się 5 min przeznaczonych na sprawdzenie przez dziecko, czy dobrze przeniosło odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Czas egzaminu może być wydłużony dla uczniów, którzy
będą pisać egzamin dostosowany do ich potrzeb.
Kolejny dzień
egzaminu

Przedmiot

Czas trwania
egzaminu
(arkusz standardowy)

1.

język polski

120 min

2.

matematyka

100 min

3.

język obcy

90 min

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY
Nad przebiegiem egzaminu czuwać będzie co najmniej dwóch nauczycieli. Nauczycielem w zespole nadzorującym nie może być nauczyciel przedmiotu, z którego
przeprowadzany jest egzamin, ani nauczyciel, który uczył dzieci. Dodatkowo w zespole znajdzie się nauczyciel oddelegowany z innej szkoły.

OSOBNA ŁAWKA DLA KAŻDEGO
Na egzaminie każde dziecko będzie siedziało w osobnej ławce.

8. CO DZIECKO POWINNO ZABRAĆ NA EGZAMIN?
Na sali egzaminacyjnej że potrzebne będą:

legitymacja

trzy długopisy
z czarnym tuszem

linijka (na egzamin
z matematyki)

Dobrze, aby dziecko zabrało do szkoły także porządne drugie śniadanie.
Musi je jednak zostawić w klasie i zjeść dopiero po egzaminie.
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9. CO WOLNO, A CZEGO NIE WOLNO NA EGZAMINIE?
DOZWOLONE

•

•

•

zgłaszanie wszelkich
nieprawidłowości związanych
z arkuszami egzaminacyjnymi
wyjście z sali, jeżeli będzie taka
konieczność, ale po uzyskaniu
zgody osób nadzorujących
egzamin
posiadanie ze sobą lekarstw lub
niezbędnych urządzeń, jeżeli jest
się chorym i jeżeli zgłosiło się
wcześniej taką konieczność

ZAKAZANE
•

ściąganie

•

zakłócanie spokoju

•

wniesienie na salę telefonu
komórkowego, odtwarzacza mp3,
smartwatcha itd.

•

wniesienie na salę kalkulatora

•

wniesienie na salę maskotki,
słownika, kanapki

•

rozmawianie z kolegami
i koleżankami

•

kontaktowanie się z kimś poza
wyznaczonymi osobami po
wyjściu z sali w czasie egzaminu

•

komentowanie treści zadań
i poleceń

•

proszenie nauczycieli
o wyjaśnienie polecenia

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych
dla dzieci, które korzystają z dostosowań
egzaminu, znajdą Państwo tutaj: https://cke.
gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20
E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

10. JAK BĘDĄ SPRAWDZANE ARKUSZE
EGZAMINACYJNE?
•

Zadania otwarte sprawdzą egzaminatorzy, których wyznaczy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

•

Zadania zamknięte zostaną sprawdzone elektronicznie, za pomocą czytników
kart odpowiedzi.

Uwaga! Już od początku należy przypominać dziecku o starannym przenoszeniu odpowiedzi na karty odpowiedzi, ponieważ w przypadku zadań zamkniętych do sprawdzenia zostaną przekazane właśnie jedynie karty, bez całego arkusza egzaminacyjnego.
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11. W JAKIEJ FORMIE ZOSTANĄ PODANE WYNIKI?
W procentach i na skali centylowej.

WYNIKI
w procentach
•

to odsetek uzyskanych przez
dziecko punktów, zaokrąglony
do całości

•

ustala je dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej

na skali centylowej
•

to odsetek liczby uczniów, którzy
otrzymali taki sam lub niższy wynik

•

ustala je Centralna Komisja
Egzaminacyjna

12. KIEDY BĘDĄ WYNIKI EGZAMINU?
14 czerwca 2019 r. Otrzymają je zarówno te dzieci, które pisały egzamin w terminie
główny, jak i te, które pisały go w terminie dodatkowym. Zaświadczenie o wynikach
egzaminu dzieci otrzymają 21 czerwca 2019 r.

13. CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁYWAĆ?
I tak, i nie:
•

TAK – można sprawdzić pracę dziecka i w wypadku zastrzeżeń można wnioskować o zweryfikowanie liczby uzyskanych przez dziecko punktów.

•

NIE – od wyniku ustalonego przez dyrektora OKE nie można się odwoływać
na drodze sądowej.

14. CZY EGZAMIN MOŻE BYĆ UNIEWAŻNIONY?
Tak, z trzech głównych powodów.

1. W sytuacji, gdy dziecko:
•
•
•
•

będzie ściągać,
pomoże innemu uczniowi,
będzie przeszkadzać innym w pracy,
wniesie na salę niedozwolone urządzenie lub niedozwolone pomoce.
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2. Jeżeli okaże się, że wcześniej wyciekły informacje o zadaniach egzaminacyjnych.
3. Jeżeli uczeń lub jego rodzic zgłosi do dyrektora OKE informację o nieprawidłowościach dotyczących warunków przeprowadzenia egzaminu
(np. bardzo zła jakość nagrań na egzaminie z języka angielskiego) i dyrektor uzna, że mogły one wpłynąć na wynik uzyskany przez ucznia.

15. GDZIE I KIEDY MOŻNA OBEJRZEĆ
PRACĘ EGZAMINACYJNĄ?
•

Pracę egzaminacyjną można obejrzeć W CIĄGU SZEŚCIU MIESIĘCY od wydania zaświadczenia o wynikach egzaminu.

•

Aby obejrzeć pracę, trzeba złożyć pisemny wniosek do dyrektora OKE, który
wyznaczy termin wglądu.

•

Jeżeli po obejrzeniu pracy okaże się, że dziecko otrzymało zbyt mało punktów,
można się zwrócić z prośbą o zweryfikowanie sumy punktów.

W CZASIE OGLĄDANIA PRACY:

otrzymuje się zasady
oceniania rozwiązań

można robić zdjęcia
i notatki

jest obecny
pracownik OKE

WAŻNE!

1

2

Macie Państwo:
•

6 miesięcy od wydania zaświadczenia o wynikach
na obejrzenie pracy,

•

2 dni robocze od obejrzenia pracy na złożenie wniosku
o zweryfikowanie liczby punktów.

Dyrektor OKE ma 14 dni roboczych od złożenia wniosku na wydanie
decyzji o zmianie liczby punktów.
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16. KALENDARZ RODZICA, CZYLI CO, GDZIE I KIEDY

WRZESIEŃ 2018
1 WRZEŚNIA
•

zapisać w notatniku, żeby co jakiś czas sprawdzać, czy na stronie
CKE pojawiły się nowe informacje na temat egzaminu

DO 30 WRZEŚNIA:
•

złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację informującą o tym,
jaki język obcy nowożytny będzie zdawać dziecko (druki deklaracji
zazwyczaj udostępnia szkoła)

•

złożyć deklarację, jeżeli dziecko chce przystąpić do egzaminu
z matematyki w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

•

powinna się pojawić deklaracja ze szkoły, czy jest możliwe dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu
do możliwości dzieci chorych, będących w bardzo
trudnej sytuacji życiowej, mających problemy
z adaptacją czy komunikacją
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PAŹDZIERNIK 2018
DO 15 PAŹDZIERNIKA
Dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dziecko:
•

ma problemy ze zdrowiem

•

znalazło się w bardzo trudnej sytuacji życiowej

•

ma problemy z adaptacją, ponieważ wcześniej mieszkało
za granicą

•

ma problemy z komunikowaniem się w języku polskim

•

wykazuje trudności w uczeniu się (ze względu np. na dysleksję,
dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię)

LISTOPAD 2018
DO 20 LISTOPADA
•

szkoła przekaże pisemną deklarację o możliwościach
dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu
do potrzeb dzieci

DO 23 LISTOPADA

(trzy dni robocze od informacji o dostosowaniu egzaminu)

•

złożyć oświadczenie o tym, czy dziecko
będzie korzystać z dostosowania
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STYCZEŃ 2019
DO OK. 15 STYCZNIA:
•

można zmienić deklarację dotyczącą zdawania języka obcego
nowożytnego lub matematyki w języku mniejszości

•

rodzice chorych lub niepełnosprawnych dzieci mogą złożyć wniosek o to, aby ich dziecko zdawało egzamin w innym miejscu (np.
w domu czy w sanatorium)

MARZEC 2019
DO OK. 30 MARCA:
•

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim mogą przez dyrektora szkoły przekazać do OKE informację
o zmianie deklaracji wypełnionej do 30 września
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KWIECIEŃ 2019
OD 15 DO 17 KWIETNIA
EGZAMIN W TERMINIE GŁÓWNYM:
•
•
•

E
ÓSM GZAMIN
OKL
ASIS
TY!!!

15 kwietnia, godz. 9.00 - z języka polskiego
16 kwietnia, godz. 9.00 - z matematyki
17 kwietnia, godz. 9.00 - z języka obcego

!

CZERWIEC 2019
OD 3 DO 5 CZERWCA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W TERMINIE DODATKOWYM,
•
•
•

3 czerwca, godz. 11.00 - z języka polskiego
4 czerwca, godz. 11.00 - z matematyki
5 czerwca, godz. 11.00 - z języka obcego

14 CZERWCA
•

informacja o wynikach egzaminu

21 CZERWCA
•

wydanie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu

PO OTRZYMANIU ZAŚWIADCZENIA
•

zawieźć świadectwo i zaświadczenie do wybranej szkoły!!!

GDZIE ZANOSIĆ DOKUMENTY POTRZEBNE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY?
Deklaracja o przystąpienia do egzaminu z danego języka
nowożytnego – wychowawca klasy/sekretariat.
Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinia poradni
psychologiczno-pedagogicznej – dyrektor szkoły.
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DWUTYGODNIK DLA ÓSMOKLASISTÓW
EGZAMIN ZDANY NA 100%
I DOBRY START W LICEUM
A dodatkowo:
•

usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy
zdobytej w szkole,

•

skuteczne przygotowanie do egzaminów końcowych szkoły podstawowej i gimnazjum,

•

prezentacja różnych zawodów i ścieżek kariery
zawodowej,

•

ciekawe historie życiowe nastolatków,

•

aktualności kulturalne,

•

możliwość zaprezentowania własnej twórczości.

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY

ZAMAWIAJĄC ROCZNĄ PRENUMERATĘ, OTRZYMASZ:
•

TESTY
Z ODPOWIEDZIAMI

„EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. Testy z odpowiedziami”
(w styczniu 2019 r.) - z przykładowymi testami egzaminacyjnymi, które będą świetnym ćwiczeniem na ostatniej prostej
przed egzaminem,

•

26 wydań z materiałami pomagającymi przygotować się
do egzaminu ósmoklasisty,

•

co miesiąc e-mail z newsletterem, a w nim aktualne
informacje na temat egzaminu oraz porady o tym,
jak zachęcać dziecko do nauki,

•

porady dotyczące wyboru szkoły średniej,

•

bezpłatną dostawę do skrzynki pocztowej.

JAK ZAMÓWIĆ?
www.edukram.pl/osmoklasista
prenumerata@cogito.com.pl
22 610 11 71

STYCZEŃ
2019

GRUPA

TERAZ
prenumerata roczna

aż

20%

taniej*
*z kodem rabatowym EGZAMIN2019;
rabat naliczany od ceny okładkowej;
oferta ważna do 31.10.2018 r.

