PROCEDURY - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021
UWAGA: W organizacji i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uwzględnione zostały wytyczne
określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego opracowane przez CKE, MEiN oraz GIS,
dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m ) oraz mają zakryte
usta i nos. /maseczka/
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z
wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 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).
3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali
egzaminacyjnej (w trakcie trwania egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na jego pytanie,
b) wychodzi do toalety,
c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy podczas poruszania się po sali
egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
Mogą osłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
5. 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 (stanowisku egzaminacyjnym).

6. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły
nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.2 , zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim
stopniu zdający spełnia te wymagania.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:
•

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;

•

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.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:
•

uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;

•

uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w
terminie dodatkowym;

•

uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
krajowym, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego
przedmiotu.

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo odpowiednio
- "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
• Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski
b. matematykę
c. język obcy nowożytny
Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Termin główny: 25-27 maja 2021 r.
Termin dodatkowy: 16 -18 czerwca 2021 r.
 język polski – 16 czerwca 2021 r. (wtorek)–godz. 9:00
 matematyka – 17 czerwca 2021 r. (środa)–godz. 9:00
 język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (czwartek )–godz. 9:00
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub
zdrowotnych.
Ogłoszenie wyników: 2 lipca 2021r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń: 9 lipca 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA EGZAMINU

25 maja 2021 (wtorek),
godzina 9.00

język polski

120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania
egzaminu może być przedłużony)

26 maja 2021 (środa),
godzina 9.00

matematyka

100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas
trwania egzaminu może być przedłużony)

27 maja 2021 (czwartek),
godzina 9.00

język obcy

90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania
egzaminu może być przedłużony).

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu
1. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze
egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub
niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;
2. Zdający do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.
a) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone
jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych),
b) dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę,
c) małą butelkę wody, którą przynosi uczeń. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy
nodze stolika, aby przypadkowo nie zostały zalane materiały egzaminacyjne,
3. 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.

4. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3,
smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z
danego przedmiotu.
5. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego
zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami
udzielającymi pomocy medycznej.
6. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w
żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
7. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że:
a) na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na prace z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o
przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
b) . po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę
odpowiedzi, którego nie wlicza się do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu.
8. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków
koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona dyrektorowi przed rozpoczęciem egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu.
9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu lub wniesienia
do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego
ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu
Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:
•
•
•

podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:
rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,

•
•

wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach
pomocniczych,
zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE),
jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w
arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań
wskazujących na:

•
•

udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,

•

korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny
internetowej.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie
wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią
zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.
Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego
przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Informatory można znaleźć pod tym adresem:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_356420210421%20Egzamin%20ósmoklasisty%202021.pdf.pdf

