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HARMONOGRAM
• Język polski

- data: 25 maja 2021r. (wtorek), godzina 9:00

- czas trwania: 120 minut

• Matematyka

- data: 26 maja 2021r. (środa), godzina 9:00

- czas trwania: 100 minut

• Język angielski

- data: 27 maja 2021r. (czwartek), godzina 9:00

- czas trwania: 90 minut

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie

poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.



DODATKOWY TERMIN EGZAMINU
• Język polski - data: 16 czerwca 2021r. (środa), godzina 9:00

• Matematyka - data: 17 czerwca 2021r. (czwartek), godzina 9:00

• Język angielski - data: 18 czerwca 2021r. (piątek), godzina 9:00

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który

z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty

lub danego zakresu części egzaminu w wyznaczonym terminie oraz uczeń,

któremu przerwano lub unieważniono egzamin.



PRZERWANIE LUB UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
Przerywanie lub unieważnienie egzaminu (lub jego część) może nastąpić

w przypadku:

• stwierdzenia niesamodzielności rozwiązywania zadań przez ucznia

(tzw. ściąganie);

• wniesienia do sali egzaminacyjnej lub korzystania z urządzenia

telekomunikacyjnego;

• zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający

pracę innym.



WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

• 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.

• Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.

Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje

się rysunków ołówkiem.

• Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą

korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze

względu na chorobę.



EGZAMIN
Uczeń:

• ma zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych tj.
telefon, smartwatch, kalkulator, itp.

• może posiadać małą butelkę wody (podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze
przy nodze stolika);

• o godzinie wyznaczonej przez PZE przed wejściem do sali egzaminacyjnej losuje numer stolika
przy którym będzie pracować - losowanie odbywa się każdego dnia;

• zapoznaje się z instrukcją umieszczoną na arkuszu egzaminacyjnym;

• sprawdza kompletność arkusza;

• koduje arkusz egzaminacyjny w wyznaczonych miejscach;

• rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia od PZE.



EGZAMIN
• Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających PZN informuje ich o :

✓ zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty,

✓ dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia
odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu
przewidzianego na rozwiązanie zadań,

✓ zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

• Nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie– członkowie zespołu
nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki
przygotowane przez OKE.

• Po rozdaniu arkuszy PZN informuje zdających o obowiązku zapoznania się
przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na
pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.



EGZAMIN - praca z arkuszem

• Uczeń pod kierunkiem PZN sprawdza kompletność arkusza egzaminacyjnego (instrukcja, liczba stron, karta odpowiedzi itp.).

• W przypadku niekompletnego arkusza niezwłocznie zgłasza ten fakt PZN przez podniesienie ręki.

• Szczegółowa instrukcja dotycząca zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi znajduje się na pierwszej stronie arkusza

egzaminacyjnego.

• Pracę z arkuszem uczeń rozpoczyna po otrzymaniu pozwolenia od PZN.

• W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia PZN

na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowany w protokole

przebiegu egzaminu.

• Uczeń nie może zadawać żadnych pytań dotyczących treści arkusza. Członkowie zespołu mogą udzielać odpowiedzi na pytania

zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu uczniowi nie udziela

się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych, ani ich nie komentuje.

• Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń zamyka arkusz, odkłada go na brzeg stolika i sygnalizuje ten fakt przez podniesie ręki.

Uczeń opuszcza salę po uzyskaniu zgody członka komisji.

• W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań

egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.



EGZAMIN - opuszczanie sali
• W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać

sali egzaminacyjnej.

• W uzasadnionych przypadkach PZN może zezwolić uczniowi na

opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających

możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób

udzielających pomocy medycznej. Uczeń sygnalizuje taką potrzebę przez

podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście pozostawia

zamknięty arkusz, a czas jego nieobecności jest odnotowywany

w protokole.



ZAWARTOŚĆ ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH



SPRAWDZANIE ZAWARTOŚĆ ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH



KODOWANIE ARKUSZA 
EGZAMINACYJNEGO

• Kodowanie wszystkich arkuszy 

egzaminacyjnych będzie wiązało 

się z koniecznością:
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SPOSÓB ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI NA KARCIE ODPOWIEDZI 
ORAZ NANOSZENIE POPRAWEK



WAŻNE DATY

• Do 25 lutego 2021 r. możliwe są zmiany w deklaracjach wyboru języka obcego nowożytnego.

• W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu

przedmiotowego z innego języka obcego niż ten, który został zadeklarowany . Rodzice mogą zmienić deklarację

wyboru języka do 11 maja 2021r..

• Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej albo laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub

ponad wojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z danej części

egzaminu. Do 24 maja 2021r. uczeń musi dostarczyć do szkoły odpowiednie zaświadczenie.

• 2 lipca 2021r. udostępnione zostaną wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie SIOEO.

• Do 8 lipca 2021r. przekazane zostaną przez OKE do szkół zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach

egzaminu ósmoklasisty.

• 9 lipca 2021r. wydawane będą zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

• Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie

wskazanym przez dyrektora OKE, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach

egzaminu ósmoklasisty.



DODATKOWE INFORMACJE

• Na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej

egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

✓ informatory o egzaminie ósmoklasisty

✓ przykładowe arkusze egzaminacyjne

✓ arkusze egzaminu próbnego

✓ zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.krakow.pl


