
INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

Egzamin ósmoklasisty – forma 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w formie pisemnej. 
Słuchacz/uczeń ósmej klasy przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych. 
 
Są to egzaminy z: 
•          języka polskiego 
•          matematyki 
•          języka obcego 
 
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zadania zamknięte (czyli takie, 
w których słuchacz/uczeń musi wybrać jedną odpowiedź z kilku podanych) oraz zadania 
otwarte (w tych słuchacz/uczeń musi samodzielnie sformułować swoją odpowiedź).   

Arkusz egzaminacyjny z każdego przedmiotu zawiera także kartę odpowiedzi, w której 
zdający musi zaznaczyć odpowiedzi do wszystkich zadań zamkniętych.  

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty? 

Egzaminy zostały zaplanowane w terminie głównym 

• język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 
• matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 
• język obcy  – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

UWAGA ! 

Na każdy dzień egzaminu zostanie opracowany harmonogram wejść do szkoły.  
Opiekun semestru poinformuje zdających, o której godzinie mają stawić się do szkoły. Należy 
bezwzględnie dostosować się do wytycznych 

Co trzeba zabrać ze sobą na egzamin? 

• Dowód osobisty lub legitymację. 
• Długopis (lub pióro) z czarnym tuszem  przeznaczony do zapisywania rozwiązań 

(odpowiedzi). 
• Linijkę – na egzamin z matematyki. 
• Maseczkę ochronną (maseczkę będzie można zdjąć po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej) 

Czy można nie przystąpić do egzaminu ósmoklasisty? 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. To oznacza, że każdy 
słuchacz/uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Jest to warunek 
ukończenia szkoły.  

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty? 

Nie, nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki słuchacz/uczeń powinien uzyskać by 
zdać. 

Kiedy zostaną przekazane za świadczenia o wynikach egzaminu? 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przekaże do szkół zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty 31 lipca 2020 r 

Świadectwa ukończenia szkoły zostaną wydane wg odrębnego harmonogramu. 
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