
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 – Informacje dla uczniów i rodziców 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty: 

W terminie głównym: 

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00  

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00  

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 

W terminie dodatkowym: 

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00  

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00  

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00 

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie 

głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów: 

Język polski – 120 minut, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce – do 180 minut. 

Matematyka – 100 minut, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce – do 150 minut. 

Język obcy nowożytny – 90 minut, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce – do 135 minut. 

Jakie zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku? 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty: 

- z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza; 
- z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył 
przestrzennych); 
- z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę 
zależną.  

Ósmoklasiści na egzaminie będą mieć o 5 punktów mniej do uzyskania w arkuszach z matematyki, 
języka polskiego oraz angielskiego. Zmniejszy się liczba zadań otwartych z matematyki oraz zadań na 
rozumienie ze słuchu z języka angielskiego. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie CKE. 
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie 
ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie 
organizacji i przeprowadzania egzaminów. 

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty: 

Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie  

o przyborach, tj.  

a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym 

tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)  



b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.  

Zdający nie pożycza materiałów od innych zdających.   

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie 

zalał materiałów egzaminacyjnych. 

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać 
go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być 
potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.  

 
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali 

egzaminacyjnej pojedynczo . Przed wejściem ucznia do sali członek zespołu nadzorującego losuje 
nr stolika, przy którym usiądzie uczeń.  
 
Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.  

Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, kartki z kodem i nr PESEL ucznia, 

materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE.  

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej 

zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.  

Zdający zajmują wyznaczone miejsca.  

Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina o:  

 konieczności sprawdzenia kompletności zestawu,  

 sposobie kodowania,  

 obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną 

na pierwszej stronie zestawu,  

 obowiązku samodzielnej pracy,  

 sposobie liczenia czasu pracy z zestawem,  

 konieczności wykonywania poleceń członków zespołu nadzorującego.   

Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy egzaminacyjne zdającym.  

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej od rozdania zestawów egzaminacyjnych.  

Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach decyzję wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia 

spóźnionego podejmuje przewodniczący SZE.  

Zdający sprawdzają, czy zestawy egzaminacyjne są kompletne, a w razie potrzeby zgłaszają braki 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymują nowe kompletne zestawy. Takie przypadki 

zostają odnotowane w protokole przebiegu egzaminu. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił 

braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.  



Uczniowie zapoznają się szczegółowo z Instrukcją dla ucznia zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 

egzaminacyjnego. 

Instrukcja zawierać będzie min. sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia 

poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych. 

W przypadku pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – należy wyrwać ze środka arkusza kartę 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi, a rozwiązania zadań otwartych należy 

zapisać w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych. 

W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną tylko w uzasadnionej sytuacji, po 

uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy 

medycznej.  

Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych. 

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania prawidłowego przebiegu 

egzaminu, przewodniczący zespołu nadzorującego porozumiewa się z przewodniczącym SZE, a ten 

przerywa egzamin dla danego ucznia (słuchacza), unieważnia jego pracę (zgodnie z procedurami 

Postępowania w sytuacjach szczególnych) oraz odnotowuje ten fakt w protokole.  

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez 

podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego 

lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. 

Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem 

czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek 

zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku 

braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności.  

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym 

przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi 

na karcie odpowiedzi.  

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym:  

a. informuje zdających o zakończeniu pracy  

b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi 

na karcie)  

c. uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce nie przenoszą odpowiedzi do karty odpowiedzi. 

Odpowiedzi zaznaczają w arkuszu. 

Po zakończeniu pracy zdający pozostają na swoich miejscach dopóki członkowie zespołu nadzorującego 

nie zezwolą im na opuszczenie sali. Zdający zostawiają swoje prace na brzegu stolika.  

Wyniki egzaminu uczniowie poznają do 8 lipca 2021 roku  a zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu otrzymają 9 lipca 2021 r. 

 



W przypadku:  
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,  
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 
albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,  
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,  
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom  
– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin 

ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się  

w protokole przebiegu egzaminu. 

Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty  

z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, przystępuje ponownie 

do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie 

o harmonogramie. 

Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”.  

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego 
ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 
miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty  
 


