
Egzamin ósmoklasisty 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  4  IM. MARII  KONOPNICKIEJ w sieradzu 



PODSTAWA PRAWNA 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

 

Na podstawie art. 44zzza pkt 1 i 4–12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) 
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FUNKCJE EGZAMINU 

1) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie 
obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego 
rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na 
temat tego poziomu wykształcenia; 

 

2) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które 
wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów 
jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż 
liczba wolnych miejsc w danej szkole. 
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

 Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do 
niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

 Egzamin jest przeprowadzany w drugiej połowie kwietnia przez trzy kolejne dni. 
Termin dodatkowy egzaminu – w pierwszej połowie czerwca – przewidziany jest dla 
ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych 
lub zdrowotnych. 

 Egzamin będzie miał formę pisemną. 

 Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń 
powinien uzyskać). 

 Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli 
liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc  
w danej szkole. Wynik egzaminu może więc na przykład zdecydować  
o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole branżowej. 

 Prace uczniów będą sprawdzać egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje 
egzaminacyjne. 

 Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty  
są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
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HARMONOGRAM EGZAMINU 

 

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  4  IM. MARII  KONOPNICKIEJ w sieradzu 

Czas trwania: 

- język polski – 120 min (180 min ucz. z dostosowaniami) 

- matematyka – 100 min (150 min ucz. z dostosowaniami) 

- język angielski – 90 min (135 min ucz. z dostosowaniami) 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu 

przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 



WAŻNE TERMINY 

do 30 września 

 Szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i 
form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

 Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji: 
       wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu 

 

do 15 października 

 Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub 
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony 
wcześniej. 
 

nie później niż do 21 listopada 

 Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez 
radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
zdających. 

 W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają 
oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 

       dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. 
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WAŻNE TERMINY 
do ok. 15 stycznia 

 Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach w deklaracji złożonej do 
30 września. 

 Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku o przeprowadzenie 

        egzaminu w miejscu innym niż szkoła  
 

do ok. 30 marca 

 Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego 

        przedmiotu – dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami  

        olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych  
        o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

 

tydzień przed zakończeniem roku szkolnego 

 Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do 
szkół. 

 

dzień zakończenia roku szkolnego 

 Uczeń otrzymuje – wraz ze świadectwem – zaświadczenie o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
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BARDZO WAŻNE 

 Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: 

pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, 
a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.  

 

 Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.  

       Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
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PO EGZAMINIE 

 liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości  
po zdaniu egzaminu maturalnego; 

 

 technikum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 
maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym 
zawodzie; 

 

 branżowa szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia 
kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla 
zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum 
ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II. 
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NAJLEPSI 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej  

oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności 

do publicznej szkoły ponadpodstawowej. 
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KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 

dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego 

oddziału tej szkoły; 

 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły, 
 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  
w szczególności w formie wolontariatu. 
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