EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
- ogólne informacje
HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
TERMIN GŁÓWNY
Informacje dotyczące terminu głównego przeprowadzenia egzaminu umieszczone będą
w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego przed rozpoczęciem
roku szkolnego 2021/2022.

TERMIN DODATKOWY
Informacje dotyczące terminu głównego przeprowadzenia egzaminu umieszczone będą
w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego przed rozpoczęciem
roku szkolnego 2021/2022.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń który:
✓ nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych
ALBO
✓ przerwał albo któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.
PRZYCZYNY I SKUTKI UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Przyczyny unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu:
✓ przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego:
- stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
- wniesienie lub korzystanie przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie o przyborach,
- zakłócanie przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,
✓ przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej:
- stwierdzenie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora
niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub
występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie
z rozwiązań innego ucznia,

- zgłoszenie przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń
związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu,
- zaistnienie okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na
wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu),
- niemożność ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.
Skutki unieważnionego egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu:
✓ w terminie głównym – uczeń ponownie przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu
w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem,
✓ w terminie dodatkowym – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustala wynik
egzaminu z tego przedmiotu jako „0%”.

STRUKTURA EGZAMINU
PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE
Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
✓ język polski,
✓ matematykę,
✓ język obcy nowożytny*,
✓ jeden z przedmiotów do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia.
*Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków:
✓ angielskiego,
✓ francuskiego,
✓ hiszpańskiego,
✓ niemieckiego,
✓ rosyjskiego,
✓ ukraińskiego,
✓ włoskiego.
Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka
obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych. W szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie jest to język angielski lub język
niemiecki.

DEKLARACJE
Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:
✓ wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
ósmoklasisty,

✓ wskazującą przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia,
✓ informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
języku regionalnym.
Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed
terminem egzaminu ósmoklasisty pisemną informację o:
✓ zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,
✓ zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji,
✓ rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku
regionalnym.
CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
✓ język polski
120 minut
wydłużenie czasu – do 180 minut*
✓ matematyka
100 minut
wydłużenie czasu – do 150 minut*
✓ język obcy nowożytny
90 minut
wydłużenie czasu – do 135 minut*
✓ wybrany przedmiot
90 minut
wydłużenie czasu – brak danych
* Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku
uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań ogłoszone będą na początku roku szkolnego
2021/2022 w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.
ZAKRES SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych
w klasach I-VIII.
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na
podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia
ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.
Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały w zakresie:
✓ języka polskiego:
- umiejętności związane z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem
opinii,
- kompetencje literackie (np. rozumienie sensu utworu), kulturowe (np.
interpretacja plakatu), językowe (np. świadome korzystanie z różnych środków
językowych),

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych tylko dla klasy VII
i VIII,
matematyki:
- sprawność rachunkową,
- wykorzystanie i tworzenie informacji,
- wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
- rozumowanie i argumentację,
języka obcego nowożytnego:
- znajomość środków językowych,
- rozumienie wypowiedzi,
- tworzenie wypowiedzi,
- reagowanie na wypowiedzi,
- przetwarzanie wypowiedzi,
biologii:
- znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów
biologicznych,
- planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie
w oparciu o ich wyniki,
- posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów
źródłowych,
- rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów
biologicznych,
- znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka,
- postawa wobec przyrody i środowiska,
chemii:
- pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji,
- rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów,
- opanowanie czynności praktycznych,
fizyki:
- wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości,
- rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych,
- planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie
na podstawie ich wyników,
- posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów
źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych,
geografii:
- analizowanie danych pozyskanych podczas prowadzenia obserwacji
i pomiarów w terenie i formułowanie wniosków na ich podstawie,
- korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów,
danych statystycznych, tekstów źródłowych (w tym pozyskanych dzięki
technologiom informacyjno-komunikacyjnych) w celu zdobywania,
przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych,
- interpretowanie map różnej treści,

określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami
środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego,
formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień,
- ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych
zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata,
- stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań
problemów dotyczących środowiska geograficznego,
- umiejętność percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej,
- analizowanie racjonalnych działań prośrodowiskowych i społecznych,
- analizowanie możliwości zastosowania wiedzy i umiejętności geograficznych
w życiu codziennym,
✓ historii:
- chronologię historyczną,
- analizę i interpretację historyczną,
- tworzenie narracji historycznej.
-

PRZEBIEG EGZAMINU
Szczegółowe informacje w dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszone będą na stornie Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej na początku roku szkolnego 2021/2022.
WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję
egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zgodnie
zasadami określonymi w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty” obowiązującej w danym roku szkolnym.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU
Na stronie internetowej CKE, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty, dostępne są
(zobacz):
✓ informatory o egzaminie ósmoklasisty,
✓ przykładowe arkusze egzaminacyjne,
✓ arkusze egzaminu próbnego,
✓ zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych,
✓ arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w poprzednich
latach.
OLIMPIADY I KONKURSY PRZEDMIOTOWE

dające dodatkowe uprawnienia ich laureatom na egzaminie ósmoklasisty
OLIMPIADY
Szczegółowe informacje w sprawie terminów i wykazu olimpiad przedmiotowych
przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub
egzaminem maturalnym oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych
olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo
oświatowe ogłoszone będą na początku roku szkolnego 2021/2022 przez organizatorów
poszczególnych olimpiad oraz Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki na początku roku
szkolnego 2021/2022.
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Szczegółowe informacje w sprawie wymagań stawianych uczestnikom Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych i terminów ogłoszone będą w Komunikacie Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty, w terminie wyznaczonym przez kuratora.
LAUREACI I FINALIŚCI
Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu
jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z egzaminu
ósmoklasisty z tego przedmiotu.
Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio
przez ucznia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
najwyższego wyniku.
W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego
nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor
szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem
egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka
obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia wyników umieszczone będą w Komunikacie
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przed rozpoczęciem roku szkolnego
2021/2022.

