
 

 

Egzamin ósmoklasisty – rok szkolny 2020 / 2021 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/ - adres strony internetowej, na której są 

zamieszczone wszystkie informacje, dotyczące egzaminów 

  

1.  Termin główny egzaminu: 

a. Język polski – 25 maja 2021 (wtorek) o godz. 9:00 

b. Matematyka – 26 maja 2021 (środa) o godz. 9:00 

c. Język obcy  – 27 maja (czwartek) o godz. 9:00 

2. Termin dodatkowy: 

a. Język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz.9:00 

b. Matematyka – 17 czerwca 20212 r.(czwartek) o godz. 9:00 

c. Język angielski – 18 czerwca (piątek) o godz. 9:00 

3. Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r. 

4. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 8 lipca 2021 r. 

5. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 9 lipca 2021 r.  

 

6. CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH 

PRZEDMIOTÓW: 

a. język polski - 120 min.  

b. matematyka - 100 min.     

c. język obcy nowożytny - 90 min. 

W przypadku dostosowań warunków egzaminu czas może być wydłużony  

o max. 50% 

 

 

 

 

 

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/


Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu 

Sposoby dostosowania warunków i form opisane są w Komunikacie Dyrektora CKE 

pod linkiem: https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-

content/uploads/eo/2020/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach

.pdf 

W sprawie dostosowań prosimy o kontaktowanie się z wicedyrektorem ds. 

wychowawczych – Joanną Słowicką. 

 

ORGANIZACJA EGZAMINU W SP2 

 

 25, 26 i 27 maja uczniowie przychodzą  do szkoły na godz. 820 

 o godz. 825 wychowawcy sprawdzają obecność 

 o godz.8 30 przewodniczący zespołów nadzorujących w obecności 

przedstawicieli uczniów odbierają w gabinecie dyrektora zestawy 

egzaminacyjne i przenoszą je do sal egzaminacyjnych 

 o godz. 840  zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. 

Losują numery stolików. Zdający powinni mieć przy sobie legitymację szkolną. 

 

7. Na salę uczniowie wnoszą przybory:  

a. 2 długopisy (pióra) z czarnym tuszem (atramentem)  

b. linijkę (na egzamin z matematyki) 

c. Przybory nie mogą zawierać nadruków w postaci wzorów, tabliczki 

mnożenia itp.  

d. Nie wolno wnosić żadnych innych przyborów!  

e. nie wolno korzystać z długopisów zmazywalnych/ścieralnych 

f. nie wolno korzystać z kalkulatora 

g. Nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

8. Na salę egzaminacyjną będzie dostarczona dla każdego ucznia mała butelka 

wody niegazowanej. W czasie sprawdzianu butelka powinna stać  

na podłodze przy nodze stolika. 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2020/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2020/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2020/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf


9. Egzamin rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych 

punktualnie o godz. 9 00 

10. Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie 

zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.  

11. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po 

zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję  wpuszczeniu do sali 

egzaminacyjnej podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale 

zdający kończy pracę razem z innymi uczniami. 

12. Czas pracy liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny 

rozpoczęcia i trwa tyle, ile podane zostało w punkcie 6.  

Do czasu dolicza się 5 minut na sprawdzenie, czy uczniowie poprawnie 

przenieśli odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

13. Choroba lub niesprawność czasowa ucznia - należy przedłożyć 

zaświadczenie lekarskie o formie dostosowania sprawdzianu (zażywanie 

lekarstw itp) 

 

14. W czasie egzaminu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca 

przebiegu egzaminu.  

 

15. Egzamin będzie unieważniony przez dyrektora szkoły  

w następujących przypadkach: 

a. stwierdzenie niesamodzielnego rozwiazywania zadań przez ucznia 

b. wniesienie lub korzystanie przez ucznia w sali egzaminacyjnej  

z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 

pomocniczych niewymienionych w punkcie 7  

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu  

w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. 

 

Uczeń, którem unieważniono egzamin w terminie głównym, pisze egzamin  

w terminie dodatkowym 

 



W przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii związanej z COVID-19 wydane 

zostaną stosowne Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania 

egzaminu. 

Ważne terminy: 

1. 30 września 2020 r. – złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji o wyborze 

języka obcego zdawanego na egzaminie; 

2. 15 października 2020 r. – dostarczenie do szkoły Orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, opinii ppp o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz zaświadczeń o stanie zdrowia 

(dla uczniów, którym trzeba dostosować warunki przeprowadzania egzaminu ) 

3. W przypadkach losowych powyższe dokumenty mogą być przedłożone w 

terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

 

LINKI DO KOMUNIKATÓW DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI 

EGZAMINACYJNEJ WS. ORGANIZACJI EGZAMINU 

 

1. Komunikat o harmonogramie egzaminów 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-

content/uploads/em/2020/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmon

ogramie.pdf 

2. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-

content/uploads/eo/2020/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przybor

ach.pdf 

3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-

content/uploads/eo/2021/20200901_E8_Informacja.pdf 
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