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Harmonogram egzaminu 2021

Termin główny:
•Język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9.00
•Matematyka – 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9.00
•Język obcy nowożytny –27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9.00



Harmonogram egzaminu 2021

Termin dodatkowy:
•Język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9.00
•Matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9.00
•Język obcy nowożytny –18 czerwca 2021r. (piątek) – godz. 9.00



Wyniki egzaminu 2021

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w maju i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty
02 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń
08 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń i informacji zdającym
09 lipca 2021 r.



Harmonogram egzaminu 2021



Harmonogram egzaminu 2021

• Język polski 25 maja 2021:
Czas trwania egzaminu: 9:00 - 11:00,
uczniowie z dostosowaniem: 9:00 - 12:00

• Matematyka 26 maja 2021:
Czas trwania egzaminu: 9:00 - 10:40,
uczniowie z dostosowaniem: 9:00 - 11:30

• Język obcy nowożytny 27 maja 2021:
Czas trwania egzaminu: 9:00 - 10:30,
uczniowie z dostosowaniem: 9:00 - 11:15



Jak wyglądają arkusze na egzaminie
ósmoklasisty?



Jak wyglądają arkusze na egzaminie
ósmoklasisty?



Sposób dostosowania warunków
i form przeprowadzania sprawdzianu

• Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu
odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

• Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
polega między innymi na:

✓ zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności lub 
niedostosowania społecznego ucznia; 
✓ zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb;
✓wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego;
✓ odpowiednim przedłużeniu czasu sprawdzianu;
✓ ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań uwzględniających potrzeby
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
✓ zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela
wspomagającego lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty dla poszczególnych grup zdających wskazane są w 
Tabelach 1.1–1.17. znajdujących się w dokumencie: "Komunikat o 
dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r."



Uczniowie uprawnieni
do dostosowania sprawdzianu

• Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię, przedłożyli dyrektorowi szkoły
nie później niż do 15 października 2020 r.

• W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone
w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.



Materiały i przybory pomocnicze



Materiały i przybory pomocnicze

• Zabronione jest korzystanie z długopisów
zmazywalnych/ścieralnych.

• Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający
powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać –
zdający wykonują długopisem.

• Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

• Zabrania się wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń
elektronicznych.



Przebieg egzaminu ósmoklasisty każdego dnia

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.



W czasie egzaminu

• W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać
sali egzaminacyjnej.

• W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu
nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali
egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z 
wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.



W czasie egzaminu

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

• Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu
nadzorującego na wyjście pozostawia zamknięty arkusz
egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności
jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej
sali.



W czasie egzaminu

• Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać
odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z 
kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego przed
rozpoczęciem pracy z arkuszem.

• W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie
komentuje.



W czasie egzaminu

• 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.

• Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń
wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym i udaje
się do domu.



Unieważnienie egzaminu

Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
unieważnił dany zakres egzaminu, przeprowadzanego w 
terminie głównym, przystępuje ponownie do tego zakresu
egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o 
harmonogramie.



Informacja na temat zmian w wymaganiach
na egzaminie w 2021r.
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Informacja na temat zmian w wymaganiach
na egzaminie w 2021r.



Uwaga!

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest 
przystąpienie ucznia do egzaminu!



Przydatne linki:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

https://cke.gov.pl/egzamin-
osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-
dodatkowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

