
 

     PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 
 

  

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie zmienionych wymagań egzaminacyjnych 

(rozporządzenie MEN z dn. 16 XII 2020 r ) Szczegółową informację  w tej sprawie otrzymaliście Państwo 

wcześniej. 

2. Wszystkich zdających obowiązuje w  dniu egzaminów strój galowy. 

3. Uczniowie na  egzamin ósmoklasisty przybywają do szkoły  0,5 godz. przed rozpoczęciem się 

egzaminu. 

  
 

 

4. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:  

 

  
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 

 

  Przedmiot Termin 

Termin 

główny 

Język polski 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9:00 

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

Język angielski  27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 9:00 

  

 
Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów 

 

Język polski 120 min 

Matematyka 100 min 

Język angielski  90 min 

 

 
5. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu 

przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi (5 minut). 

 

6. W dniu przeprowadzania egzaminów obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.  

 

7. 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.  

 
8. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli 

trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  
 
9. 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. 

 
10. 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.  
 

11. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do 

sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.  
 

12. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował, a członek zespołu 

nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.  

  



 

13. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. 

Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia 

zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w 

protokole przebiegu egzaminu w danej sali.   

  

  

  
  

14. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie 

uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, 

nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy. 
  

15. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:  
a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty  
b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do 

zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań 

(dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)  
c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.  
 

16. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach 

arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie 

odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki  – również na karcie rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.  
 
17. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący 

zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, 

faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.  
 
18. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny 

rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku 

obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie 

się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań. 

 

19.Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych  uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności 

organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje 

przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie 

zapisanym na tablicy (planszy). 

 

20. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz 

obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej. 
 

21. 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 

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

przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi 

na karcie odpowiedzi. 

 

23. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym:  
a. informuje zdających o zakończeniu pracy  

  



26. Z uwagi na trwająca pandemię egzaminy ósmoklasisty przeprowadzone będą zapewne w 

reżimie sanitarnym, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole od 

początku tego roku szkolnego. 

Terminy ogłoszenia wyników: 

2.07.2021r. – ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty; 

do 8.07.2021r. – przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń o wynikach 

egzaminu; 

9.07.20201r. – wydanie zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu; 

 

 

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. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów  
d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.  
 
24. Członkowie zespołu nadzorującego upewniają się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek 

przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do 

sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi. 

 

25. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu 

nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty 

odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, 

i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem 

ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.  

 

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ 

PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO  
  
1. 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.   
  
2. Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z 

danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, z jednego z powodów 

określonych w pkt. 1, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w 

dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie.  
  
4. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn określonych w pkt. 1 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%”.  

  
 



 

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 

• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 

17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, 

oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w 

szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych 

indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w 

szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 

r. 
• Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.  (zaświadczenie 

uczniowie dostaną nie wcześniej niż 9 lipca br.) 
• Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 

lipca 2021 r. 
• Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r. 
• W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów 

zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o 

ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W 

przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych 

do kierowania pojazdem. 
• W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 

2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego 

terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń 

został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. 
• Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z 

rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego 

został przyjęty. 
• Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o 

których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz 

czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 
ustawy – Prawo oświatowe). 

• W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 

przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli. 
• Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w 

postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą 

przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo 
oświatowe).  

• Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki 

dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z 

art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe). 

 

https://www.gov.pl/attachment/519f099d-c622-4fdd-8524-40d0b0fcbd0e
https://www.gov.pl/attachment/519f099d-c622-4fdd-8524-40d0b0fcbd0e

