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Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku 
szkolnym 2020/2021 została opracowana zgodnie z następującymi dokumentami:
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.) :

❑ rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361) 

❑ informatorami o egzaminie ósmoklasisty od r. szkolnego 2018/2019, opublikowanymi na stronie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, w tym aneksami do tych informatorów obowiązującymi w roku szkolnym 2020/2021

❑ komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 roku (wraz z aktualizacjami):           
• o dostosowaniach                                                                                                           
• o harmonogramie                                                                                                            
• o przyborach

❑ rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz.373) 

❑ rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 – (Dz. U. poz.493, z późn. zm., w szczególności nowelizacją rozporządzenia z dnia 16 
grudnia 2020 r. (Dz. U. poz.2314)

❑ rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U. poz. 512, z późn. zm.)

❑ wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, które – w zakresie egzaminu 
ósmoklasisty – stanowią załącznik nr 17 do uaktualnionej Informacji o sposobie…



Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby 

ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu 

ósmoklasisty nie można nie zdać. Warunkiem koniecznym jest przystąpienie do egzaminu. Uczeń, który nie 

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej                                               

(nie dotyczy ucznia spełniającego kryterium zwolnienia z egzaminu).

Egzamin ma formę pisemną.

Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego 

nowożytnego.

Informacje ogólne o egzaminie





Termin główny 

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

Termin dodatkowy

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 



Organizacja przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

25, 26, 27 maja, uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.15
Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w 
trakcie pisania egzaminu. Uczniowie nie zmieniają obuwia, kierują się prosto do sal egzaminacyjnych.

Od godziny 8.20 uczniowie, po uzyskaniu zgody nauczyciela wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo. 
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. 
Nie wolno wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy,  w szczególności telefonów i innych 
urządzeń telekomunikacyjnych. Uczniowie, obowiązkowo zostawiają w szafkach indywidualnych 
swoje rzeczy osobiste (np. torebki, plecaki i inne).

Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść jedynie:
▪ własne przybory piśmiennicze (długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem, na egzamin z 

matematyki - także linijkę )
▪ legitymację,
▪ chusteczkę,
▪ małą butelkę wody niegazowanej,
▪ maseczkę.



Przypominamy: 
1. o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań przez 

uczniów w czasie egzaminu,
2. w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają 

wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych,
3. istnieje możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej 

pracy egzaminacyjnej,
4. podczas egzaminów uczniowie nie mogą pożyczać 

przyborów od innych zdających.



Po wejściu do sali egzaminacyjnej, każdego dnia egzaminów następuje:
• procedura losowanie numerów (numer stolika losuje członek zespołu nadzorującego)
• przekazanie uczniom kopert z imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia, numerem PESEL i 

naklejkami. Naklejki uczeń nakleja na arkusz , natomiast imienną kopertę z numerem PESEL, 
indywidualnym kodem ucznia zdający zwraca członkowi zespołu nadzorującemu po 
skończonym egzaminie.

Procedura wpuszczania uczniów do sal egzaminacyjnych

Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku 
uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych 
uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu).

W tych przypadkach, miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego. Zalecane 
jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały losowaniu.



Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.











W przypadku pomyłki przy wpisywaniu kodu lub 
numeru PESEL, uczeń jest zobowiązany 
zasygnalizować potrzebę pomocy poprzez 
podniesienie ręki. 

Nauczyciel pomoże nanieść poprawkę.

W przypadku pomyłki numeru PESEL na naklejce 
należy postąpić jak wyżej.



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. 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu 
przeznaczonego na czynności organizacyjne, naklejanie naklejek, wpisywanie numeru 
PESEL  oraz sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi (5 minut). 

Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na 1. i 2. stronie arkusza. 
Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno 
ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu 
zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny arkusz. Takie przypadki 
odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej (załącznik 8.).



W przypadku trzeciej części egzaminu bezpośrednio po 
zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia następuje 
odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w 
języku obcym nagrane są: 

1. instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania 
zadań, 

2. przerwy na zapoznanie się z treścią zadań,
3. przerwy przeznaczone na rozwiązywanie poszczególnych 

zadań.





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, przestrzegając zasad 
sanitarnych.

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.

Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy 
pozostałym piszącym. Wychodząc z sali egzaminacyjnej – zakrywa usta i nos. 



W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 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 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 (załącznik 8.). Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza 
salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos. 

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 
wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.



Wytyczne dla uczniów, dotyczące organizowania i przeprowadzania 
w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty

•  można zdjąć maseczki w trakcie pisania, ale należy zakrywać usta i 
nos w każdej sytuacji kontaktu z osobą nadzorującą oraz podczas 
wyjścia do toalety i po zakończeniu pracy z arkuszem; 

•  przed skorzystaniem ze wspólnego słownika należy zdezynfekować 
ręce przygotowanym do tego celu środkiem dezynfekującym;

• żaden zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed 
upływem jednej godziny od czasu rozpoczęcia egzaminu 
wskazanego w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli 
egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z  
toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami 
medycznymi).

w sali egzaminacyjnej :





1. Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym 
uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu 
zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest 
przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu 
ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w 
kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym. 

2. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają 
prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor 
szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE. 3. Jeżeli sytuacja ma miejsce 
podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie dodatkowym, 
decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

PRZERWANIE PRACY Z ARKUSZEM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH



Uczeń, któremu Przewodniczący Zespołów 
Egzaminacyjnych przerwał i unieważnił 
egzamin w terminie głównym, przystępuje 
ponownie do tego samego egzaminu w terminie 
dodatkowym. 
Uczniowi, któremu Przewodniczący Zespołów 
Egzaminacyjnych przerwał i unieważnił 
egzamin w terminie dodatkowym, dyrektor 
OKE ustala wynik z tego egzaminu jako 0%.







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

Stosowne formularze (załączniki do powyższych informacji znajdują się na stronie 
internetowej CKE:

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl , w zakładce poświęconej egzaminowi 
ósmoklasisty) dostępne są: 
• informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych 

informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021 
• przykładowe arkusze egzaminacyjne 
• arkusze egzaminu próbnego 
• zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych e. arkusze wykorzystane do 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2020

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


Do 18 maja 2021 r. rodzice są zobowiązani 
przekazać dyrektorowi szkoły informację 
o uwarunkowaniach zdrowotnych ucznia, 
uniemożliwiających stosowanie maseczki 
i dostarczyć stosowne zaświadczenie 
lekarskie.



Środki bezpieczeństwa związane z organizacją egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Aby zachować dystans między uczniami, w dni egzaminów zdający 
będą wpuszczani na teren szkoły  od godziny 8.15, różnymi wejściami 
według poniższego  harmonogramu. Uczniowie są zobowiązani 
wychodzić ze szkoły tą samą drogą:

klasa VIII A   wejście główne
klasa VIII B   wejście przy hali sportowej ( od ul. Szkolnej)
klasa VIII C   wejście do dawnego gimnazjum
klasa VIII D   wejście przy sklepiku
klasa VIII E    wejście przy sklepiku
klasa VIII F    wejście  do dawnego gimnazjum
klasa VIII G   wejście główne



Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno - lub 
wielorazową).

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie 
ust i nosa obowiązuje wszystkich na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych 
po zajęciu miejsc przez zdających. Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od 
drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły , 
obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu –
bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba 
zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w 
domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub 
izolacją w warunkach domowych.



Środki bezpieczeństwa związane z organizacją egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić 
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas 
zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu). 

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu 
miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, 
kiedy:
1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane 

przez niego pytanie, 
2) wychodzi do toalety, 
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający 
wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko 
COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może 
przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.



Środki bezpieczeństwa związane z organizacją egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć 
zakryte usta    i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują 
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc       (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób 
zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń 
psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub 
nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, 
przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali 
egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi 
zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zalecamy, aby uczniowie wrażeniami po egzaminie dzielili się 
między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali 
spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Szkoła nie zapewnia uczniom wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą 
niegazowaną, którą uczeń stawia na podłodze przy swoim stoliku, aby przypadkowo nie zalać materiałów 
egzaminacyjnych.



Termin ogłoszenia wyników

W przypadku egzaminu ósmoklasisty  
przeprowadzonego w maju i w czerwcu:

Termin ogłaszania wyników dla uczniów 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, 
zaświadczeń  i informacji

do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń 9 lipca 2021 r.



Świadectwa i zaświadczenia 
Uczeń przystępujący do egzaminu 

ósmoklasisty     w terminie głównym lub 
dodatkowym otrzyma świadectwo (oraz 

trzy poświadczone kopie)     
z datą 25 czerwca 2021 r., 

zaś zaświadczenie o wynikach egzaminu 
(oraz trzy poświadczone kopie) 

– z datą 9 lipca 2021 r.


