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Egzamin ósmoklasisty 2021

TERMIN GŁÓWNY

25 maja 2021 godz. 09:00 – język polski 

26 maja 2021 godz. 09:00 – matematyka 

27 maja 2021 godz. 09:00 - język obcy nowożytny

TERMIN DODATKOWY
dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do 

egzaminu w terminie głównym, którzy przerwali egzamin z danego przedmiotu, 
którym przerwano i unieważniono egzamin  z danego przedmiotu

16 czerwca 2021 godz. 09:00 – język polski 

17 czerwca 2021 godz. 09:00 – matematyka 

18 czerwca 2021 godz. 09:00 - język obcy nowożytny



Czas trwania egzaminu

Przedmiot

Dla uczniów bez 

dostosowań 

warunków 

Dla uczniów z 

dostosowaniami 

warunków 

język polski 120 minut do 180 minut

matematyka 100 minut do 150 minut

język obcy 90 minut do 135 minut











Arkusz egzaminacyjny – język polski



Arkusz egzaminacyjny - matematyka



Arkusz egzaminacyjny – język obcy



Materiały egzaminacyjne



Przebieg egzaminu

Każdego dnia będziesz:

❖ przychodzić do szkoły o godz. 08:00

❖ losować numer stolika, przy którym będziesz pracować (chyba, że 

przewodniczący wskaże ci numer stolika)

❖ kodować arkusz egzaminacyjny i sprawdzać kompletność arkusza



Przebieg egzaminu
Każdego dnia będziesz: 

❖ zaznaczać odpowiedzi na karcie odpowiedzi



Przebieg egzaminu

Każdego dnia: 

❖ przewodniczący zespołu nadzorującego przebieg egzaminu 

w twojej sali przypomni ci, na 10 minut przed zakończeniem egzaminu, 

o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

!    NIE  będziesz mieć takiego obowiązku, gdy przyznano ci prawo 

do   nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

❖ będziesz mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

❖ możesz mieć ze sobą na sali małą butelkę wody

❖ miej przy sobie dokument stwierdzający tożsamość np. legitymację 

szkolną, aby okazać w razie potrzeby



Pamiętaj!

❖ aby przed wyjściem na egzamin koniecznie zjeść śniadanie!

❖ mieć ze sobą długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym 

atramentem

❖ linijkę, w drugim dniu, na egzamin z matematyki 

❖ że salę egzaminacyjną możesz opuścić tylko wtedy, gdy zgłosisz 

taką potrzebę przez podniesienie ręki i przewodniczący zespołu 

nadzorującego zezwoli ci na opuszczenie sali (tylko pod opieką 

nauczyciela)

❖ gdy się spóźnisz, to możesz nie wejść do sali egzaminacyjnej, jeżeli 

arkusze zostały już rozdane zdającym.



Nie wolno!
❖ wnieść do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź 

korzystać z takich urządzeń w sali

❖ zakłócać przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom

❖ porozumiewać się z innymi uczniami podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym

❖ korzystać z kalkulatora oraz słowników (chyba, że korzystanie ze 

słownika jest formą dostosowania warunków egzaminu)

❖ używać zmazywalnych długopisów, pisać i wykonywać rysunków 

ołówkiem

❖ podpisać arkusz egzaminacyjny swoim imieniem i nazwiskiem 



Masz prawo

❖ do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

zgodnie z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej  lub zaświadczeniem lekarskim

❖ do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej



POWODZENIA!

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k


