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A. PRAWNÉ SPÒDLÉ EGZAMINU ÒSMËKLASËSTË 
 

Egzamin òsmëklasëstë je przeprowôdzóny na mòcë art. 44zs ùstawë z dnia 7 séwnika 1991 r. 

ò systemie òswiatë.1 Pierszi rôz egzamin bãdze przeprowadzony w szkòłowim rokù 2018/2019. 

 

Pòdrobné sprawë sparłãczoné z egzaminã òsmëklasëstë są wëłożoné niżi w nëch prawnëch 

aktach. 

 
AKT PRAWNY REGÙLOWÓNÉ KWESTIE 

ùstawa z dnia 7 séwnika 1991 r. ò systemie òswiatë  
 

(tekst jedn. Dz.Ù. z 2016 r. pòz. 1943, ze zm.) 

dërżéniowé regùlacje ticzącé sã 

przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë, 

m.jin. egzaminacyjné przedmiotë, 

dopasowaniô fòrmów i warënków 

przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë, 

ùnieważnieniô, wzérë 

Rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Edukacji z dnia 

1 zélnika 2017 r. w sprawie pòdrobnëch warënków 

i spòsobù przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë  
 

(Dz.Ù. z 2017 r. pòz. 1512) 
 

Pòdrobné regùlacje òrganizacyjné 

i administracyjné ticzącé sã  

przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë  

rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Edukacji z dnia 

14 gromicznika 2017 r. w sprawie programòwégò 

spòdlégò przedszkòłowégò wëchòwaniô i 

programòwégò spòdlégò òglowégò sztôłceniô dlô 

spòdleczny szkòłë, w tim dlô ùczniów 

z niefùlsprawnoscą intelektualną w ùmiarkòwónym 

abò zachtnym stãpniu, òglowégò sztôłceniô dlô szkòłë  

branżowi I stãpnia, òglowégò sztôłceniô dlô specjalny 

szkòłë, co rëchtuje do robòtë i òglowégò sztôłceniô dlô 

pòlicealny szkòłë. 
 

(Dz.Ù. z 2017 r. pòz. 356) 
 

Òglowé i pòdrobné wëmòdżi, co 

òkresliwają òbjim wiadłów 

i ùmiejãtnoscë, jaczich òpanowanié je 

sprôwdzóné na egzaminie òsmëklasëstë 

z pòlsczégò jãzëka, matematiczi i cëzégò 

nowòżëtnégò jãzëka2 

 

Infòrmatorë ò egzaminie òsmëklasëstë òd szkòłowégò rokù 2018/2019 òbrobioné są na spòdlim 

ùpòważnieniô, co je w art. 9a ust. 2 pkt 3 ùstawë ò systemie òswiatë i art. 267 ùstawë z dnia 

14 gòdnika 2016 r. Przepisë wprowôdzającé ùstawã – Prawò òswiatowé.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Tekst jedn. Dz.Ù. z 2016 r. pòz. 1943, ze zm. 
2 Òd 2022 r. téż na egzaminie òsmëklasëstë z: biologii, chemii, fizyczi, geògrafii i historii (zdrzë sekcjô D Infòrmatora). 
3 Dz.Ù. z 2017 r. pòz. 60, ze zm. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001943
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1512/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356/1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000060
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B. ZGRÔWË PRZEPROWÔDZANIÔ EGZAMINU ÒSMËKLASËSTË 
 

Do egzaminu òsmëklasëstë stôwają: 

 ùczniowie VIII klasë spòdleczny szkòłë 

 ùczniowie artisticznëch szkòłów, co robią òglowé sztôłcenié w òbjimie spòdleczny szkòłë 

– w klase, jaczi òbjim ùczbë òdpòwiôdô klase VIII spòdleczny szkòłë 

 słëchińcowie spòdlecznëch szkòłëch dlô ùstnëch.4 

Egzamin òsmëklasëstë je òbrzészkòwi, co znaczi, że kòżdi ùczeń mùszi gò przejińc, żebë 

skùńczëc szkòłã.5 Nie je ùgwësniony minimalny wënik, jaczi ùczeń bë mùszôł ùdostac, temù 

egzaminu òsmëklasëstë ni mòżna nie zdac.6 

 

Egzamin òsmëklasëstë mô dwie dërżéniowé fónkcje: 
 

1. òkresliwô niwiznã òglowégò wësztôłceniô ùczniów w òbjimie òbrzészkòwëch 

egzaminacyjnëch przedmiotów i zagwësniwô ùczniowi, jegò starszim, szkólnym 

i òswiatowim rządcóm nazôdną wiédzã na témat ti niwiznë wësztôłceniô. 
 

2. zastãpiwô wstãpny egzamin do nadspòdlecznëch szkòłów, jaczé wëzwëskùją wëniczi 

egzaminu òsmëklasëstë z pòòddzelnëch przedmiotów jakno kriteria w procesu rekrutacji, 

żlë wielëna kandidatów je wikszô jak wielëna wolnëch placów w dóny szkòle.7 

 
 

C. EGZAMINACYJNY KALÃDÔRZ 
 

1. Egzamin òsmëklasëstë je przeprowôdzóny w dwùch terminach: nôpierszim i dodôwkòwim. 

Niżi w tôbelce są wskôzóné miesądze, w jaczich je przeprowôdzóny egzamin òsmëklasëstë 

w rozmajitëch ôrtach szkòłów. 

 
 szkòłë dlô dzecy i młodzëznë i szkòłë 

dlô ùstnëch, w jaczich ùczba sã kùńczi 

w zymkòwim semestrze  

szkòłë dlô ùstnëch, w jaczich 

ùczba sã kùńczi w jesénnym 

semestrze 

nôpierszi termin łżëkwiat stëcznik 

dodôwkòwi termin czerwińc łżëkwiat 

 

2. Do egzaminu w dodôwkòwim terminie przëstãpiwô ùczeń, co nie pòdeszedł do egzaminu 

w nôpierszim terminie z kawlowëch abò zdrowòtnëch pòwòdów. 

                                                      
4 W Infòrmatorze ùżiwóné je słowò „uczeń” jakno òkreslenié, co òbjimô ùczniów, jak i słëchińców. 
 

5 Do egzaminu òsmëklasëstë nie pòdchôdô ùczeń, co mô òrzeczenié ò brëkòwnoce specjalnégò sztôłceniô wëdóné przez wzgląd 

na intelektualną niefùlsprawnotã w ùmiarkòwónym abò zachtnym stãpniu, abò sparłãczoné niefùlsprawnotë, dze jedną z 

niefùlsprawnotów je intelektualnô niefùlsprawnota w ùmiarkòwónym abò zachtnym stãpniu.  

      Z pòdińdzeniô do egzaminu òsmëklasëstë mòże bëc zwòlniony ùczeń, co mô òrzeczenié ò brëkòwnoce specjalnégò 

sztôłceniô wëdóné przez wzgląd na sparłãczoné niefùlsprawnotë jinszé jak intelektualnô niefùlsprawnota w ùmiarkòwónym 

abò zachtnym stãpniu. Z wnioskã ò zwolnienié wëstãpùją starszi ùcznia do direktora Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny. 

Wniosk mùszi bëc pòzytiwno zaòpiniowóny przez direktora szkòłë. 

          Z pòdińdzeniô do egzaminu òsmëklasëstë mòże bëc téż zwòlniony ùczeń, co – przez wzgląd na òsoblëwi przëtrôfk 

kawlowi abò zdrowòtny – ni mógł pòdińc do egzaminu ani w nôpierszim terminie, ani w dodôwkòwim terminie.  
 

6 Wëniczi egzaminu òsmëklasëstë ni mają nick do przesadzeniô do programòwò wëższi klasë w przëtrôfkù artisticzny szkòłë, 

co prowadzy òglowé sztôłcenié z òbjimù spòdleczny szkòłë, w jaczi klasa, co òdpòwiôdô klase VIII spòdleczny szkòłë, nie je 

òstatną klasą w cyklu sztôłceniégò. 
 

7 Sprawã przerechòwaniô procentowëch wëników ùdostónëch przez ùcznia na egzaminie òsmëklasëstë na pónktë w procesu 

rekrutacji do nadspòdleczny szkòłë regùlëje rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Edukacji z dnia 16 strëmiannika 2017 r. 

w sprawie przeprowôdzaniô rekrutacyjnégò dzejaniô i dzejaniô dofùlëjącégò do pùblicznëch przedszkòlów, szkòłów 

i placówków (Dz.Ù. z 2017 r. pòz. 610). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000610
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3. W kòżdim szkòłowim rokù egzamin òsmëklasëstë jidze pòdług stałégò kalãdôrza 

òkreslonégò w prawnëch aktach wëmienionëch w sekcji A Infòrmatora. Nôwôżniészé 

wëdarzenia egzaminacyjnégò kalãdôrza są niżi w tôblëcë. 
 

TERMIN WËDARZENIÉ 

nié pózni jak 2 lata przed 

terminã egzaminu 

Minyster Nôrodny Edukacji ògłôszô w Biuletinie Infòrmacji 

Pùbliczny na internetowi starnie MEN ògłos w sprawie wëkazu 

òlimpiadów przedmiotowëch, jaczé dôwają dobëtnikóm 

i finalëstóm tëch òlimpiadów zwòlnienié z egzaminu òsmëklasëstë 

z dónégò przedmiotu.8 

do 20 zélnika szkòłowégò  

rokù rëchlészégò, jak 

szkòłowi rok, w jaczim je 

przeprowôdzóny egzamin 

Direktor Centralny Kòmisji Egzaminacyjny (CKE) ògłôszô 

w Biuletinie Infòrmacji Pùbliczny na internetowi starnie CKE 

ògłos w sprawie harmònogramù przeprowôdzaniô egzaminu 

òsmëklasëstë w nôblëższim szkòłowim rokù. 

do 10 séwnika  

Direktor CKE ògłôszô w Biuletinie Infòrmacji Pùbliczny na 

internetowi starnie CKE:  

a. ògłos w  sprawie materiałów i pòmòcniczich przëbòrów, 

z jaczich mòże zwëskac na egzaminie òsmëklasëstë 

b. ògłos w sprawie pòdrobnëch spòsobów dopasowaniô 

warënków i fòrmów przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë 

c. wiadło ò spòsobie òrganizacji i przeprowôdzaniô egzaminu 

òsmëklasëstë w dónym szkòłowim rokù, co òbjimô m.jin. 

mòdła dokùmeńtów mùszebnëch do przeprowadzeniô 

egzaminu. 

do 30 séwnika 

Starszi ùcznia abò słëchińca skłôdają direktorowi szkòłë 

deklaracjã na pismionie, w jaczi: 

a. wskôzywają cëzy jãzëk nowòżëtny, z chtërnégò ùczeń abò 

słëchińc przëstąpi do egzaminu 

b. (òd 2022 r.) wskôzywają przedmiot do wëbòru, z chtërnégò 

ùczeń abò słëchińc przëstąpi do egzaminu 

c. dôwają do wiédzë ò ùdbie przëstąpieniô do egzaminu 

z matematiczi (a òd 2022 r. téż z przedmiotu do wëbòru) 

w jãzëkù dóny nôrodny miészëznë, etniczny miészëznë abò 

w jãzëkù regionalnym (zdrzë sekcjô G Infòrmatora). 

do kòle 15 stëcznika  

(3 miesądze przed 

egzaminã)9 

Starszi ùcznia abò słëchińca mògą zgłosëc direktorowi szkòłë 

wiadło na pismionie ò zmianie w deklaracji, jaką złożëlë do 

30 séwnika. 

do kòle 30 strëmiannika 

(nié pózni jak na 2 niedzele 

przed egzaminã)9 

Dobëtnicë i finalëscë òlimpiadów przedmiotowëch i dobëtnicë 

kònkùrsów przedmiotowëch ò wòjewódzczim abò 

nadwòjewódzczim zasëgù mògą przekazac do ÒKE (za 

pòstrzédnictwã direktora szkòłë) wiadło ò zmianie w deklaracji, 

jaką złożëlë do 30 séwnika (zdrzë sekcjô H Infòrmatora). 

drëgô pòłowa łżëkwiata Nôpierszi termin egzaminu òsmëklasëstë. 

pierszô pòłowa czerwińca Dodôwkòwi termin egzaminu òsmëklasëstë. 

dzéń zakùńczeniô 

szkòłowégò rokù 

Direktor szkòłë przekôzywô ùcznióm – wëcmanim ze swiadectwã 

– zaswiôdczenié ò pòdrobnëch wënikach egzaminu òsmëklasëstë. 

 

 

 

                                                      
8 Ògłos doticzący òlimpiadów, co zwòlniwają z egzaminu òsmëklasëstë z dónégò przedmiotu w 2019 r. mdze ògłoszony do 

1 séwnika 2017 r. (art. 300 ùstawë z dnia 14 gòdnika  2016 r. Przepisë wprowôdzającé ùstawã – Prawò òswiatowé). 
 

9 Dokładné terminë są zanôleżné òd terminu przeprowôdzaniô egzaminu w dónym rokù i są ògłôszóné w Infòrmacji ò spòsobie 

òrganizacji i przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë w dónym szkòłowim rokù, pùblikòwónym w Biuletinie Infòrmacji 

Pùbliczny na internetowi starnie CKE. 
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D. PRZEDMIOTË NA EGZAMINIE ÒSMËKLASËSTË 
 

1. Egzamin òsmëklasëstë je przeprowôdzóny w pisemny fòrmie. 

 

2. W latach 2019–2021 òsmëklasësta przëstãpiwô do egzaminu z trzech òbrzészkòwëch 

przedmiotów, tj.: 

a. pòlsczégò jãzëka 

b. matematiczi 

c. cëzégò nowòżëtnégò jãzëka. 

 

3. Òd rokù 2022 òsmëklasësta przëstãpiwô do egzaminu ze sztërzech òbrzészkòwëch 

przedmiotów, tj.: 

a. pòlsczégò jãzëka 

b. matematiczi 

c. cëzégò nowòżëtnégò jãzëka  

d. jednégò przedmiotu do wëbòru z westrzód przedmiotów: biologia, chemiô, fizyka, 

geògrafiô abò historiô. 

 

4. Òsmëklasësta przëstãpiwô do egzaminu z jednégò z pòsobnëch cëzëch jãzëków 

nowòżëtnëch: anielsczégò, francësczégò, szpańsczégò, miemiecczégò, rusczégò, 

ùkrajińsczégò abò italsczégò. Ùczeń mòże wëbrac leno nen jãzëk, jaczégò sã ùczi w szkòle 

w òbjimie òbrzészkòwëch ùczbów. 

 

5. Egzamin òsmëklasëstë z cëzégò jãzëka nowòżëtnégò je przeprowôdzóny na spòdlim 

wëmògów òkreslonëch w programòwim spòdlim òglowégò sztôłceniô dlô cëzégò jãzëka 

nowòżëtnégò w wersji II.1. 
 

 

E. PRZEBIÉG EGZAMINU ÒSMËKLASËSTË 
 

1. Egzamin òsmëklasëstë je przeprowôdzóny przez trzë pòsobné dnie: 

a. pierszégò dnia – egzamin z pòlsczégò jãzëka, jaczi dérëje 120 minut 

b. drëdżégò dnia – egzamin z matematiczi, jaczi dérëje 100 minut 

c. trzecégò dnia – egzamin z cëzégò jãzëka nowòżëtnégò, a òd rokù 2022 téż egzamin 

z przedmiotu do wëbòru, z jaczich kòżdi dérëje pò 90 minut.10 

 

2. Do czasu dérowaniô egzaminu òsmëklasëstë z dónégò przedmiotu sã nie rechùje czasu 

namienionégò na sprôwdzenié przez ùcznia pòprawnotë przenieseniô òdpòwiescë na kôrtã 

òdpòwiescë (5 minut). 

 

 

3. Egzamin z kòżdégò przedmiotu sã zaczinô ò gòdzënie òkreslony w harmònogramie 

przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë. Nen harmònogram je ògłôszóny na internetowi 

starnie Centralny Kòmisji Egzaminacyjny do 20 zélnika szkòłowégò rokù rëchlészégò òd 

szkòłowégò rokù, w chtërnym je przeprowôdzóny egzamin. 

 

 

 

                                                      
10 Czas dérowaniô egzaminu z pòòddzelnëch przedmiotów mòże bëc wëdłużony w przëtrôfkù ùczniów, jaczim przënôlégô 

dopasowanié warënków przeprowôdzaniô egzaminu. 
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4. Egzamin z kòżdégò przedmiotu przeprowôdzô nadzorczé karno: 

 
lëczba szkólnëch 

w karnie 
nômni 2 (w zanôleżnoce òd lëczbë ùczniów w dóny zalë) 

skłôd karna nômni 1 szkólny z jinszi szkòłë 

òsobë niepòwòłiwóné 

do karna 
szkólny przedmiotu, z jaczégò je przeprowôdzóny egzamin 

 

5. Pòdrobny òpis przebiegù egzaminu òsmëklasëstë je w Infòrmacji ò spòsobie òrganizacji 

i przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë, kòżdégò rokù pùblikòwóny (do 10 séwnika) 

w Biuletinie Infòrmacji Pùbliczny na internetowi starnie CKE. Pòdrobnotë, co tikają sã 

robòtë z  egzaminacyjnym arkùszã z pòòddzelnëch przedmiotów kòżdé rôz òkresliwô 

wiadło z titlowi starnë egzaminacyjnégò arkùsza. 

 

6. Na egzaminie z kòżdégò przedmiotu kòżdi zdôwający sedzy kòle swòjégò stolëka. Na 

stolëkù mògą bëc leno egzaminacyjné arkùsze, materiałë i przibòrë pòmòcniczé wskôzóné 

w ògłosu direktora CKE i – w przëtrôfkù ùczniów chòrëch abò niefùlsprawnëch – léczi 

i jinszé pòmòce brëkòwné przez wzgląd na chorosc abò niefùlsprawnotã. 
 

7. Do egzaminacyjny zalë ni mòżna wnaszac żódnëch telekòmùnikacyjnëch nôrzãdłów, np. 

mòbilkòw, òdtwôrzaczów mp3, smartwatchów, ani zwëskiwac z nich w ti zalë. Złómanié 

negò prawidła wiedno mdze skùtkòwac ùniewôżnienim egzaminu z dónégò przedmiotu 

(zdrzë sekcjô J Infòrmatora). 
 

8. Na egzaminie zdôwający mògą wińc bùten egzaminacyjny zalë w ùzasadnionym 

przëtrôfkù, pò ùdostanim zgòdë przédnika nadzorczégò karna i pò zagwësnienim 

warënków, że nijak ni mòże przińc do łączbë z jinszima persónama, pòza persónama òd 

mediczny pòmòcë. 
 

9. Nôleżnicë nadzorczégò karna ni mògą zdôwającym nick wëjasniac pòdług 

egzaminacyjnëch zadaniów. Ni mògą téż w żóden spòsób gadac ò egzaminacyjnëch 

zadaniach. 
 

10. W przëtrôfkù: 
a. zmerkaniô, że egzaminacyjné zadania nie są sómno rozrzesziwóné abò 

b. robieniô szermëclu na egzaminie, abò 

c. wnieseniô do egzaminacyjny zalë materiałów czë pòmòcniczich niedozwòlonëch 

przibòrów  

egzamin dónégò ùcznia z dónégò egzaminacyjnégò przedmiotu mòże bëc ùniewôżniony 

(zdrzë sekcjô J Infòrmatora). 
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F. ÒTAKSOWANIÉ I WËNICZI EGZAMINU ÒSMËKLASËSTË 
 

1. Rozrzeszënczi ôpen zadaniów sprôwdzają i przëznôwają pónktë egzaminatorzë 

wëznaczony przez direktora Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny. 

 

2. Egzaminatorzë mają ne jistné dlô całégò kraju prawidła òtaksowaniô rozrzeszënków 

zadaniów. 

 

3. Rozrzeszënczi zamkłëch zadaniów są sprôwdzóné z wëzwëskanim elektronicznëch 

nôrzãdłów (czëtników kôrt òdpòwiesców). 

 

4. Wënik egzaminu òsmëklasëstë z kòżdégò przedmiotu je przedstôwióny w procentach i na 

centilowi skale. 

a. Wënik w procentach to òdsetk pónktów (zaòkrąglony do całowny lëczbë), jaczé ùczeń 

dostôł za rozrzeszënk zadaniów, co są w egzaminacyjnym arkùszu. Na przëkłôd żlë 

ùczeń za rozrzeszënk zadaniów z matematiczi dostôł 39 pónktów z westrzód 

50 mòżebnëch do dobëcô, to ùdostónie wënik równy 78%. 
b. Wënik na centilowi skalë to òdsetk lëczbë ùczniów (zaokrąglony do całowny lëczbë), 

jaczi ùdostelë z dónégò przedmiotu wënik nen jistny abò niższi jak dóny ùczeń. Na 

przëkłôd zdôwający, jaczégò wënik centilowi z matematiczi wënôszô 82, dowié sã, że 

82% wszëtczich ùczniów, chtërny przëstąpilë do egzaminu òsmëklasëstë z matematiczi, 

ùdostało za rozrzeszënk zadaniów wënik nen jistny jak òn abò niższi, a 18% ùczniów 

ùdostało wënik wëższi. 
 

5. Wënik egzaminu òsmëklasëstë z dónégò przedmiotu w procentach ùstaliwô direktor 

Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny, a wënik na skalë centilowi òbrôbiô Centralnô Kòmisjô 

Egzaminacyjnô. 
 

6. Wënik ùstalony przez direktora Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny ni mòże bëc pòdwôżony 

na sądowi drodze. 

 

7. Na zaswiôdczenim ò pòdrobnëch wënikach egzaminu òsmëklasëstë kòżdi ùczeń dostónie 

wënik: 

a. egzaminu z pòlsczégò jãzëka 

b. egzaminu z matematiczi 

c. egzaminu z cëzégò nowòżëtnégò jãzëka 

d. (òd 2022 r.) egzaminu z przedmiotu do wëbòru. 

 

 

G. EGZAMIN ÒSMËKLASËSTË W JÃZËKÙ NÔRODNY MIÉSZËZNË, ETNICZNY MIÉSZËZNË I W JÃZËKÙ REGIONALNYM 
 

1. Ùczniowie szkòłów abò òddzélów, w jaczich są prowadzoné ùczbë w jãzëkù nôrodny 

miészëznë, jãzëkù etniczny miészëznë abò w jãzëkù regionalnym, rozrzesziwają zadania 

z matematiczi, a òd 2022 r. – téż zadania z przedmiotu do wëbòru, tj. biologii abò chemii, 

abò fizyczi, abò geògrafii, abò historii – w jãzëkù pòlsczim abò w jãzëkù dóny nôrodny 

miészëznë, etniczny miészëznë abò w jãzëkù regionalnym. 

 

2. Pasowną deklaracjã na pismionie starszi ùcznia skłôdają do 30 séwnika szkòłowégò rokù, 

w jaczim  je przeprowôdzóny egzamin (zdrzë tôbelka w sekcji C Infòrmatora). 
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H. ÙPRAWNIENIA DOBËTNIKÓW I FINALËSTÓW ÒLIMPIADÓW PRZEDMIOTOWËCH I DOBËTNIKÓW KÒNKÙRSÓW 

PRZEDMIOTOWËCH Ò WÒJEWÓDZCZIM ABÒ NADWÒJEWÓDZCZIM ZASËGÙ 
 

1. Ùczeń, jaczi je dobëtnikã abò finalëstą òlimpiadë przedmiotowi abò dobëtnikã kònkùrsu 

przedmiotowégò ò wòjewódzczim abò nadwòjewódzczim zasëgù, rëchtowónégò z òbjimù  

jednégò z przedmiotów òbjãtëch egzaminã òsmëklasëstë, je zwòlniony z egzaminu z tegò 

przedmiotu. 

 

2. Wëkôz òlimpiadów przedmiotowëch przeprowôdzónëch z przedmiotu abò przedmiotów 

òbjãtëch egzaminã òsmëklasëstë ùprôwniającëch dobëtników i finalëstów tëch òlimpiadów 

do zwòlnieniô z egzaminu z dónégò przedmiotu ògłôszô Minyster Nôrodny Edukacji 

w fòrmie ògłosu w Biuletinie Infòrmacji Pùbliczny MEN.11 

 

3. Ùczeń zwòlniony z egzaminu mdze miôł na zaswiôdczenim ò pòdrobnëch wënikach 

egzaminu òsmëklasëstë w tôfelce dónégò przedmiotu wpisóné słowò – òdpòwiedno – 

„zwòlniony” abò „zwòlnionô” i maksymalny wënik, tj. „100%” (wënik procentowi), a téż 

„100” (wënik na centilowi skalë).12 

 

4. Ùczeń, chtëren òstôł dobëtnikã kònkùrsu przedmiotowégò ò wòjewódzczim zasëgù abò 

nadwòjewódzczim, abò dobëtnikã czë finalëstą òlimpiadë z cëzégò jãzëka nowòżëtnégò abò 

(òd 2022 r.) z dodôwkòwégò przedmiotu jinszégò jak wskôzóny w złożony deklaracji do 

30 séwnika, mòże zmienic przedmiotë wskôzóné w deklaracji na przedmiotë, z jaczich òstôł 

dobëtnikã kònkùrsu / dobëtnikã abò finalëstą òlimpiadë. Wiadło ò taczi zmianie 

przekôzywô do Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny direktor szkòłë na wniosk starszich 

ùcznia abò na wniosk słëchińca, nié pózni jak na 2 niedzele przed egzaminã òsmëklasëstë. 

Cëzy jãzëk nowòżëtny mòże òstac zmieniony leno na taczi cëzy jãzëk, jaczégò ùczeń ùczi 

sã na òbrzészkòwëch ùczbach. 

 
 
I. ÙPRAWNIENIA ÙCZNIÓW ZE SPECJALNYMA ÙCZEBNYMA BRËKÒWNOTAMA I PERSÓNÓW, Ò JACZICH JE 

MÒWA W ART. 165 UST. 1 ÙSTAWË PRAWÒ ÒSWIATOWÉ (CËZYŃCÓW) 
 

1. Ùczniowie ze specjalnyma ùczebnyma brëkòwnotama, w tim ùczniowie niefùlsprawny,  

spòlëznowò niedopasowóny i zagrożony spòlëznowim niedopasowanim, i persónë, 

ò jaczich je mòwa w art. 165 ùst. 1 ùstawë Prawò òswiatowé,13 przëstãpiwają do egzaminu 

òsmëklasëstë zgódno z òglowim harmònogramã i pòdług òbrzészkòwëch wëmògów 

egzaminacyjnëch, w warënkach abò fòrmach dopasowónëch do jich brëkòwnotów.  

 

 

 

 

                                                      
11 Ògłos na szkòłowi rok 2018/2019 je dostãpny pòd adresą: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/ 04/tresc-

komunikatu.pdf  
 

12 Ùprawnienia, ò jaczich je mòwa w pkt. H.1. i H.3., przënôlégają téż ùcznióm donëchczasny szesclatny spòdleczny szkòłë i 

ùcznióm donëchczasnégò gimnazjum, co ùdostelë titel dobëtnika abò finalëstë przedmiotowi òlimpiadë, abò dobëtnika 

przedmiotowégò kònkùrsu ò wòjewódzczim czë nadwòjewódzczim zasëgù, rëchtowónégò z òbjimù jednégò z przedmiotów 

òbjãtëch egzaminã òsmëklasëstë (art. 299 i 301 ùstawë z dnia 14 gòdnika 2016 r. Przepisë wprowôdzającé ùstawã – Prawò 

òswiatowé). 
 

13 Dz.Ù. z 2017 r. pòz. 59, ze zm. 

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/%2004/tresc-komunikatu.pdf
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/%2004/tresc-komunikatu.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
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2. Dopasowanié warënków abò fòrmów przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë przënôlégô 

na spòdlim dokùmeńtów pòdónëch niżi w tôbelce. 

 
DOKÙMEŃT KARNA ÙCZNIÓW, JACZIM PRZËNÔLÉGÔ DOPASOWANIÉ 

a. òrzeczenié ò brëkòwnoce 

specjalnégò sztôłceniô 

ùczniowie: 

 knapczëjący i nieczëjący  

 knapwidzący i niewidomi 

 z niefùlsprawnotą rëszną 

 z afazją 

 z niefùlsprawnotą intelektualną w letczim stãpniu  

 z aùtizmã, w tim z zespòłã Aspergera 

 spòlëznowò niedopasowóny i zagrożony spòlëznowim 

niedopasowanim  

b. zaswiôdczenié ò stónie 

zdrowiégò wëdóné przez 

doktora 

ùczniowie: 

 z czasową niesprawnotą rãków 

 z cągłima chòroscama 

 chòri abò niesprawny czasowò 

c. òpiniô pedagogiczny radë  

ùczniowie: 

 co nalezlë sã w krizysowim abò traùmaticznym stónie 

 co mają adaptacyjné jiwrë sparłãczoné z chùtczészim 

sztôłcenim za grańcą 

 z jiwrama jãzëkòwi łączbë 

 ò jaczich mòwa w art. 165 ùst. 1 ùstawë Prawò òswiatowé 

(cëzyńcë) 

d. òpiniô psychòlogiczno- 

-pedagògiczny doradnicë, 

w tim specjalisticzny 

doradnicë 

ùczniowie: 

 ze specyficznyma jiwrama w ùczenim sã, np. z disleksją, 

disgrafią, disòrtografią, diskalkùlią 

 z jiwrama jãzëkòwi łączbë 

e. òrzeczenié ò brëkòwnoce 

indiwidualny ùczbë 
ùczniowie z cągłima chòroscama 

 

3. Zaswiôdczenié ò stónie zdrowiégò abò òpiniã psychòlogiczno-pedagògiczny doradnicë 

przënôlégô dac direktorowi szkòłë nié pózni jak do 15 rujana. Żlë dokùmeńt òstôł wëdóny 

pò tim czasu – przënôlégô gò jak nôrëchli złożëc pò dostanim. 

 

4. Spòsób dopasowaniô warënków abò fòrmów przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë do 

brëkòwnotów i mòżnotów dónégò ùcznia wskôzywô pedagògicznô rada przez wëbranié z 

westrzód dopasowaniów wskôzónëch w ògłosu direktora CKE. Ògłos nen je pùblikòwóny 

do 10 séwnika szkòłowégò rokù, w jaczim je przeprowôdzóny egzamin òsmëklasëstë. 

 

5. Direktor szkòłë abò przez niegò ùpòwôżniony szkólny mô òbrzészk – do 30 séwnika – 

pòwiadomic starszich ò mòżebnëch spòsobach dopasowaniô warënków i fòrmów 

przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë. Nié pózni jak do 20 lëstopadnika direktor szkòłë 

przekôzywô starszim ùcznia na pismionie wiadło ò spòsobie dopasowaniô warënków abò 

fòrmów egzaminu przëznónëch ùczniowi przez pedagògiczną radã. Żlë mùszebnota 

dopasowaniô warënków i fòrmów egzaminu przëszła pò 20 lëstopadnika – direktor szkòłë 

mùszi flot pòwiadomic starszich ùcznia i direktora Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny 

ò przëznónëch przez pedagògiczną radã dopasowaniach. 
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6. W òsoblëwëch przëtrôfkach, co wëchôdają ze stónu zdrowiégò abò niefùlsprawnotë ùcznia, 

za zgòdą direktora Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny, egzamin òsmëklasëstë mòże bëc 

przeprowadzony w jinszim placu jak szkòła, np. w chëczach ùcznia. Wniosk w ti sprawie 

skłôdô direktor szkòłë w łączbie ze starszima ùcznia do kòl 15 stëcznika. 

 

7. Przëstąpienié do egzaminu w warënkach òkreslonëch przez pedagògiczną radã zagwësniwô 

przédnik egzaminacyjnégò karna. 
 

 

J. ÙNIEWÔŻNIENIÉ EGZAMINU ÒSMËKLASËSTË Z DÓNÉGÒ PRZEDMIOTU 
 

1. Ùczeń mô òbrzészk samémù rozrzeszëwac zadania, co są w egzaminacyjnym arkùszu, 

a òsoblëwie twòrzëc włôsny tekst abò włôsné rozrzeszënczi zadaniów òbczas dërchaniô 

egzaminu. 

 

2. Egzamin òsmëklasëstë z dónégò przedmiotu mòże òstac ùniewôżniony. 

 

3. Ùniewôżnienié mòże nastąpic: 
a. òbczas egzaminu abò  

b. pò egzaminie, żlë òbczas sprôwdzaniô egzaminacyjny prôcë òstónie zmerkóné, że nie 

bëłë sómno robioné rozrzeszënczi zadania abò egzaminacyjnëch zadaniów przez 

ùcznia. 

 

4. Ùniewôżnienié òbczas egzaminu nastąpi, żlë ùczeń: 

a. sóm nie rozrzesziwô egzaminacyjnëch zadaniów 

b. wniósł na egzaminacyjną zalã jaczékòlwiek telekòmùnikacyjné nôrzãdło abò zwëskiwô 

z taczégò nôrzãdła na egzaminacyjny zalë 

c. wniósł na egzaminacyjną zalã materiałë abò przibòrë niewëmienioné w ògłosu direktora 

CKE ò materiałach i pòmòcniczich przibòrach 

d. robi szermëcél òbczas egzaminu, tak że przeszkôdzô to jinszima ùczniama. 

 

5. Decyzjã ò ùniewôżnienim òbczas egzaminu pòdjimô przédnik egzaminacyjnégò karna 

(colemało je nim direktor szkòłë). 

 

6. Ùniewôżnienié òbczas sprôwdzaniô egzaminacyjny robòtë nastãpiwô w przëtrôfkù 

zmerkaniô, że ùczeń sóm nie rozrzesziwôł zadania abò zadaniów, co są w egzaminacyjnym 

arkùszu, òsoblëwie w przëtrôfkù zmerkaniô wëstãpòwaniô w prôcë ùcznia nëch jistnëch 

zdaniów wskôzywającëch na: 

a. ùdostãpniwanié rozrzeszënków jinszémù ùczniowi 

b. zwëskanié z rozrzeszënków wëkònónëch przez jinszégò ùcznia 

c. zwëskanié òbczas egzaminu z niedozwòlonëch materiałów, np. przepisanié wëjimkù 

robòtë z ùczbòwnika abò òprôcowaniô, internetowi witrinë 

d. skòpiowaniu wëjimkù tekstu, co je w egzaminacyjnym arkùszu. 

 

7. Decyzjã ò ùniewôżnienim òbczas sprôwdzaniô egzaminacyjny prôcë pòdjimô direktor 

Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny abò direktor Centralny Kòmisji Egzaminacyjny. 
 

8. Pòdrobné wiadła ò tribie ùniewôżnianiô egzaminu òsmëklasëstë z dónégò przedmiotu są 

ùsadzoné w Infòrmacji ò spòsobie òrganizacji i przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë, 

co je òbrzészkòwô w dónym roku szkòłowim, ògłoszonô w Biuletinie Infòrmacji Pùbliczny 
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na starnie internetowi CKE. Mòżebné tribë pòstãpòwaniô w przëtrôfkù ùniewôżnieniô 

dónégò egzaminu òsmëklasëstë w związkù ze scwierdzenim przez egzaminatora, że nie je 

zrobiony samémù rozrzeszënk zadania abò zadaniów przez ùcznia, są pòkôzóné na 

diagramie niżi. Tribë pòstãpòwaniô są òznaczoné przënôleżno czôrnyma abò czerwònyma 

strzélkama. 

a. Trib òznaczony czôrnyma strzélkama – przedstôwiô pòsobné kroczi w dzejanim, czej 

direktor szkòłë mô mòżnotã przekôzaniô starszim ùcznia wiadłów direktora ÒKE 

ò ùdbie ùniewôżnieniô dónégò egzaminu. 

b. Trib òznaczony czerwònyma strzélkama – przedstôwiô pòsobné kroczi w dzejanim, czej 

direktor szkòłë ni mô mòżnoscë przekôzaniô starszim ùcznia negò wiadła. 
 

9. W Infòrmacji, ò jaczi je mòwa w pkt. 8., dostãpné są wszëtczé mòdła fòrmùlarzów 

mùszebnëch dlô ùcznia abò jegò starszich, żlë pòdług robòtë ùcznia cygnie sã procedura 

ùniewôżnieniô egzaminu z dónégò przedmiotu. 
 

10. Ùniewôżnienié egzaminu òsmëklasëstë z dónégò przedmiotu w nôpierszim terminie 

skùtkùje mùszebnotą przëstąpieniô do egzaminu z tegò przedmiotu w dodôwkòwim 

terminie. 

 

11. Ùniewôżnienié egzaminu òsmëklasëstë z dónégò przedmiotu w dodôwkòwim terminie 

skùtkùje zwëskanim wënikù „0%” z tegò przedmiotu. 
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Direktor ÒKE sã nie zgôdzô z ùdbą egzaminatora. Direktor ÒKE sã zgôdzô z ùdbą egzaminatora. 

Egzaminator scwierdzywô, że rozrzeszënk zadania 

abò zadaniów nie béł sómno przez ùcznia zrobiony. 
 

Przekôzywô wiadło do ÒKE. 

ÒKE sztanëje nad zgłoszenim egzaminatora. 

Direktor ÒKE dôwô ùczniowi abò jegò starszim – 

za pòstrzédnictwã direktora szkòłë – wiadło na 

pismionie ò ùdbie ùniewôżnieniô dónégò egzaminu. 

Direktor szkòłë ale flot dôwô 
wiédzã ùczniowi abò jegò 

starszim. 

Direktor szkòłë ni mô mòżnotë 

daniô wiédzë ùczniowi abò 

jegò starszim. 

Direktor szkòłë dôwô wiédzã 

do direktora ÒKE. 

Ùczeń abò jegò starszi skłôdają 

wniosk do direktora ÒKE ò 

wezdrzenié do papiorów. 

2 dni robòczé òd 

dostaniô wiédzë 

Direktor ÒKE dôwô mòżnotã 

zazdrzeniô do papiorów  

i złożenié wëjôsnieniów. 

nié wicy jak 7 dni òd 

dostaniô wnioskù 

Direktor ÒKE pòdtrzëmiwô 

ùdbã i ùniewôżniwô dóny 

egzamin. 

Direktor ÒKE òdchôdô òd 

ùdbë ùniewôżnieniô. 

Ùczeń abò jegò starszi nie 

wnioskùją do direktora ÒKE ò 

wezdrzenié do papiorów. 

 

14 dni òd  

miniãcô terminu 

złożeniô wnioskù 

nié wicy jak 7 dni òd 

dostaniô wnioskù 

Direktor ÒKE (za pòstrzédnictwã direktora szkòłë) 

dôwô ùczniowi abò jegò starszim na pismie wiédzã 

ò ùniewôżnienim wëcmanim z ùzasadnienim. 

Ùczeń abò jegò starszi mògą wniesc do direktora 

CKE, za pòstrzédnictwã direktora ÒKE, 

zastrzedżi do òbsądzënkù direktora ÒKE. 

3 dni robòczé òd dostaniô 

wiédzë ò ùniewôżnienim 

Direktor CKE pòdjimô òstateczny òbsądzënk. Do 

nie ju ni ma skardżi do sądu administracyjnégò. 

7 dni òd dostaniô 

zastrzegów z papiorama z 

ÒKE 

7 dni òd dostaniô 
wiédzë òd direktora 

szkòłë 

3 dni robòczé òd zazdrzeniô do 

papiorów i złożeniô 

wëjôsnieniów 

Direktor ÒKE òdstãpiwô 

òd ùniewôżnieniô. 
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K. ZASTRZEDŻI TICZĄCÉ SÃ NARËSZENIÔ PRZEPISÓW PRZEPROWÔDZANIÔ EGZAMINU 

 
1. Żlë – pòdług ùcznia abò jegò starszich – òbczas egzaminu òsmëklasëstë nie szło wszëtkò 

zgódno z przepisama ticzącyma sã jegò przeprowadzeniô, ùczeń abò jegò starszi mògą 

w terminie 2 dni robòczich òd dnia egzaminu z dónégò przedmiotu zgłosëc na pismionie 

zastrzedżi do direktora Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny. 

 

2. Pòdrobné wiadła ò tribie wnôszaniô zastrzegów ticzącëch sã narëszeniô przepisów 

przeprowôdzaniô egzaminu są w Infòrmacji ò spòsobie òrganizacji i przeprowôdzaniô 

egzaminu òsmëklasëstë, jakô je òbrzészkòwô w dónym roku szkòłowim, ògłoszonô 

w Biuletinie Infòrmacji Pùbliczny na internetowi starnie CKE. W schematicznym szëkù trib 

dzejaniô w przëtrôfkù ùniewôżnieniô, czej ùczeń abò jegò starszi zgłosëlë wôżné zastrzedżi 

sparłãczoné z narëszenim przepisów ticzącëch sã przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë, 

je pòkôzóny na diagramie niżi. 

 

3. W Infòrmacji, ò jaczi mòwa w pkt. 2., są dostãpné wszëtczé mòdła fòrmùlarzów 

brëkòwnëch ùczniowi abò jegò starszim, co chcą zgłosëc zastrzedżi ticzącé sã narëszeniô 

przepisów przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë. 
 

 
  Ùczeń abò jegò starszi ùznôwają, że 

narëszoné są przepisë ticzącé sã 

przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë.  

 

Direktor ÒKE dulczi nad zastrzegama 

i dôwô wiédzã na pismie do ùcznia abò 

jegò starszich ò wënikù rozstrzygniãcia. 

Ùczeń abò jegò starszi mògą wniesc 

do direktora CKE, za pòstrzédnictwã 
direktora ÒKE, zastrzedżi do 

òbsądzënkù direktora ÒKE. 

Ùczeń abò jegò starszi wnôszają zastrzedżi 

z ùzasadnienim do direktora ÒKE. 

2 dni robòczé òd egz. 

z dónégò przedmiotu 

7 dni òd dostaniô 

zastrzegów 

3 dni robòczé òd 

dostaniô òbsądzënkù 

direktora ÒKE 

Direktor CKE pòdjimô òstateczny 

òbsądzënk. Na to ju nie przënôlégô 

skarga do administracyjnégò sądu. 

7 dni òd wnieseniô 

zastrzegów 

Direktor ÒKE nie ùniewôżniwô 

dónégò egzaminu. 

Direktor ÒKE ùznôwô, że narëszenié 

mògło miec cësk na wënik 

i ùniewôżniwô dóny egzamin. 

w pòrozmienim 
Direktor CKE ùznôwô, że narëszenié 

mògło miec cësk na wënik 

i ùniewôżniwô dóny egzamin. 

Direktor CKE nie ùniewôżniwô dónégò 

egzaminu. 

przekôzywô wiadło 
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L. WZÉR DO EGZAMINACYJNY PRÔCË I WNIOSK Ò PRZEZDRZENIÉ SËMË PRZËZNÓNËCH PÓNKTÓW 
 

1. Ùczeń abò jegò starszi mają prawò wzéru do sprôwdzony i òtaksowóny egzaminacyjny 

prôcë tegò ùcznia, w môlu i czasu wskôzónym przez direktora Òkrãgòwi Kòmisji 

Egzaminacyjny, w cągù 6 miesãdzy òd dnia wëdaniô przez Òkrãgòwą Kòmisjã 

Egzaminacyjną zaswiôdczeniô/wiadła ò pòdrobnëch wënikach egzaminu òsmëklasëstë. 

 

2. Wniosk ò wzér do egzaminacyjny prôcë skłôdô sã do direktora môlowi Òkrãgòwi Kòmisji 

Egzaminacyjny. Wniosk mòże bëc złożony samémù przez ùcznia abò jegò starszich, abò 

przesłóny do ÒKE elektroniczną drogą, faksã abò tradicyjną pòcztą. 

 

3. Fòrmùlôrz wnioskù je dostãpny w Infòrmacji ò spòsobie òrganizacji i przeprowôdzaniô 

egzaminu òsmëklasëstë ògłôszóny w Biuletinie Infòrmacji Pùbliczny na internetowi starnie 

CKE.  

 

4. Direktor Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny – żle je to mòżebné, w pòrozmienim z ùczniã 

abò jegò starszima – w cządze nié wicy jak 5 dni robòczich òd dostaniô wniosku ò wzér 

wëznôczô termin wzéru (dzéń i gòdzënã). Ò wëznaczonym terminie wzéru kòmisjô 

òkrãgòwô dôwô wiédzã ùczniowi abò jegò starszim. 

 

5. Direktor Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny wëznôczô plac wzéru. W òsoblëwëch 

i zasadnëch przëtrôfkach, co wëchôdają z niefùlsprawnotë ùcznia direktor Òkrãgòwi 

Kòmisji Egzaminacyjny mòże dac zgodã na zrëchtowanié i przeprowadzenié wzéru pòza 

sedzbą Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny. 

 

6. Reglë wzéru. 
a. Pòcwierdzenié ùprawnieniô do dokònaniô wzéru. Na wzér przënôlégô sã zgłosëc 

z papiorã òd swòji jawernotë, np. szkòłową legitimacją abò persónowim dowòdã 

(w przëtrôfkù starszich i słëchińców spòdleczny szkòłë dlô ùstnëch). 

b. Fòrma ùdostãpniwaniô prôc do wzéru. Ùczniowi abò jegò starszim sã dôwô prôcã 

egzaminacyjną w fòrmie, w jaczi òsta przez nie przekôzónô i òtaksowónô przez 

egzaminatora. Przed danim prôcë do wzéru zabezpiecziwô sã persónowé dóné 

egzaminatora przed jich nieùprawnionym wëwidnienim. 

c. Czas dérowaniô wzéru. Czas wzéru do jedny prôcë egzaminacyjny wëznaczony przez 

direktora kòmisji òkrãgòwi ni mòże bëc krotszi jak 30 minut. Na prosbã ùprawniony do 

wzéru persónë, pò miniãcym czasu wëznaczonégò przez direktora òkrãgòwi kòmisji, 

czas wzéru mòże bëc wëdłużony tëli, jak je to mòżebné, pò ùwzglãdnienim wielënë 

wzérów wëznaczonëch na dóny dzéń. 

d. Persónë przëtomné òbczas wzéru. Òbczas wzéru òbecny je robòtnik Òkrãgòwi Kòmisji 

Egzaminacyjny.  

e. Reglë òtaksowaniô rozrzeszënków zadaniów. Òbczas dokònywaniô wzéru ùczniowi abò 

jegò starszim zagwësniwô sã mòżnotã zapòznania sã z reglama òtaksowaniô 

rozrzeszënków zadaniów. 

f. Przebiég wzéru. Pò sprawdzenim dónëch persónowëch ùcznia persóna prowadzącô 

wzér ùgwësniwô sã, czë ùczeń abò jegò starszi zapòznelë sã z procedurama wzéru. 

g. Pò zakùńczonym wzérze robòtnik ÒKE znankùje wëkònanié wzéru, a ùczeń abò jegò 

starszi pòcwierdzywają to swòjim pòdpisã. 

h. Zrëchtowanié notérënków i òdjimków egzaminacyjny prôcë. Òbczas dokònywaniô 

wzéru ùczeń abò jegò starszi mògą robic notérënczi i wëkònëwac òdjimczi 

egzaminacyjny prôcë. 
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7. Ùczeń abò jegò starszi mògą zwrócëc sã z wnioskã ò przezdrzenié sëmë pónktów. Wniosk 

z ùzasadnienim skłôdô sã do direktora Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny w terminie 2 dni 

robòczich òd dnia dokònaniô wzéru. 

 

8. Fòrmùlôrz wnioskù je dostãpny w Infòrmacji ò spòsobie òrganizacji i przeprowôdzaniô 

egzaminu òsmëklasëstë ògłôszóny w Biuletinie Infòrmacji Pùbliczny na stronie CKE. 

 

9. Przezdrzenié sëmë pónktów dokònywô sã w terminie 7 dni òd dnia dostaniô wnioskù. 

 

10. Direktor Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny do przezdrzeniô sëmë pónktów wëznôczô 

egzaminatora jinszégò jak egzaminator, co sprôwdzôł i taksowôł egzaminacyjną robòtã, 

jaczi wniosk sã tikô. 

 

11. Direktor Òkrãgòwi Kòmisji Egzaminacyjny dôwô na pismionie wiédzã ùczniowi abò jegò 

starszim ò wëniku przezdrzeniégò sëmë pónktów w terminie 14 dni òd dnia dostaniô 

wnioskù, ò jaczim mòwa w pkt. 7. 

 

12. Żlë pò przezdrzenim sëma pónktów òsta pòdniosłô, direktor Òkrãgòwi Kòmisji 

Egzaminacyjny ùstaliwô nowi wënik egzaminu òsmëklasëstë z dónégò przedmiotu i nikwi 

donëchczasné zaswiôdczenié i wëdôwô nowé zaswiôdczenié ò pòdrobnëch wënikach 

egzaminu òsmëklasëstë. Ùczeń abò jegò starszi mają òbrzészk dac nazôd znikwiony 

dokùmeńt. 

 

 
M. INFÒRMATORË Ò EGZAMINIE ÒSMËKLASËSTË Z PÒÒDDZELNËCH PRZEDMIOTÓW 

 
1. Do kòżdégò przedmiotu òbjãtégò egzaminã òsmëklasëstë je przërëchtowóny infòrmatór ò 

egzaminie òsmëklasëstë z dónégò przedmiotu òd szkòłowégò rokù 2018/2019. Na 

internetowëch starnach Centralny Kòmisji Egzaminacyjny i Òkrãgòwëch Kòmisjów 

Egzaminacyjnëch są dostãpne: 

 
a. Infòrmatór ò egzaminie òsmëklasëstë z pòlsczégò jãzëka òd szkòłowégò rokù  2018/2019 

b. Infòrmatór ò egzaminie òsmëklasëstë z matematiczi òd szkòłowégò rokù  2018/2019 

c. Infòrmatór ò egzaminie òsmëklasëstë z anielsczégò jãzëka òd szkòłowégò rokù 2018/2019 

d. Infòrmatór ò egzaminie òsmëklasëstë z francësczégò jãzëka òd szkòłowégò rokù 2018/2019 

e. Infòrmatór ò egzaminie òsmëklasëstë ze szpańsczégò jãzëka òd szkòłowégò rokù  

2018/2019 

f. Infòrmatór ò egzaminie òsmëklasëstë z miemiecczégò jãzëka òd szkòłowégò rokù  

2018/2019 

g. Infòrmatór ò egzaminie òsmëklasëstë z rusczégò jãzëka òd szkòłowégò rokù  2018/2019 

h. Infòrmatór ò egzaminie òsmëklasëstë z ùkrajińsczégò jãzëka òd szkòłowégò rokù  

2018/2019 

i. Infòrmatór ò egzaminie òsmëklasëstë z italsczégò jãzëka òd szkòłowégò rokù  2018/2019.14 

 

                                                      
14 Infòrmatorë ò egzaminie òsmëklasëstë z: biologii, chemii, fizyczi, geògrafii i historii mdą ògłoszoné do 1 séwnika 2020 r. 

(art. 267 ùst. 2 pkt 1 ùstawë z dnia 14 gòdnika 2016 r. Przepisë wprowôdzającé ùstawã – Prawò òswiatowé). 
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2. Infòrmatorë ò egzaminie òsmëklasëstë òstałë przërëchtowóné i ògłoszoné téż w wersjach 

dlô ùczniów z niefùlsprawnotama: 

a. dlô ùczniów niewidomëch (w pòstacji czôrnodrëkù) 

b. dlô ùczniów knapczëjących i nieczëjącëch 

c. dlô ùczniów z niefùlsprawnotą intelektualną w stãpniu letczim. 

 

3. Dostãpny je téż Infòrmatór ò egzaminie òsmëklasëstë z matematiczi (a òd 2020 r. téż 

Infòrmatorë ò egzaminie òsmëklasëstë z: biologii, chemii, fizyczi, geògrafii i historii): 

a. w jãzëkach nôrodnëch miészëznów – biôłorusczim, hebrajsczim, lëtewsczim, 

miemiecczim, òrmiańsczim, słowacczim i ùkrajińsczim 

b. w jãzëkù etniczny miészëznë – łemkòwsczim 

c. w jãzëkù regionalnym – kaszëbsczim. 
 

4. Kòżdi Infòrmatór mô w se òpisënk egzaminu z dónégò przedmiotu i przëkładowé 

egzaminacyjné zadania razã z rozrzeszënkama. 

 

5. W egzaminacyjnëch arkùszach mògą bëc zadania, co sã tikają wszëtczich wëmògów 

òkreslonëch w programòwim spòdlim òglowégò sztôłceniô, w tim téż jinszé zadania jak 

pòdóné w Infòrmatorze jakno przëkładowé. Jedurnym skùtecznym spòsobã 

przërëchtowaniô do egzaminu òsmëklasëstë je òpanowanié wiédzë i ùmiejãtnosców, jaczé 

dôwają zjiscenié wszëtczich wëmògów z programòwégò spòdlégò. 

 

 

N. WÔŻNÉ WIADŁA DLÔ STARSZICH ÒSMËKLASËSTË 
 

Rodzëcu! Ùgwësnij sã, że Twòje dzeckò i Të môta fùl wiédzã ò sprawach wëmienionëch niżi. 

Ò wszëtczich niżi sprawach mòże sã dowiedzec z ti pùblikacji. Równak żlë Wë mëslice, że 

brëkùjece wicy wiadłów – tej proszã spëtac direktora szkòłë, wëchowôwcã abò sã skòntaktowac 

z przënôleżną Òkrãgową Kòmisją Egzaminacyjną. 

 

Nôwôżniészé sprawë, co sã tikają egzaminu òsmëklasëstë: 

 

1. harmònogram przeprowôdzaniô egzaminu – w nôpierszim terminie i w dodôwkòwim 

terminie, w tim warënczi przëstãpòwaniô do egzaminu w dodôwkòwim terminie 

 

2. struktura egzaminu (egzaminacyjné przedmiotë w dónym szkòłowim rokù; czas dërchaniô 

egzaminu z pòòddzelnëch przedmiotów, w tim wëdłużenié czasu dërchaniô w przëtrôfkù 

dopasowaniô warënków abò fòrmów przeprowôdzaniô egzaminu) i òbjim sprôwdzónëch 

ùmiejãtnosców – programòwé spòdlé òglowégò sztôłceniô. 

 

3. reglë przeprowôdzaniô egzaminu (przebiég egzaminu kòżdégò dnia) 

  

4. spòsób céchòwaniô òdpòwiesców na kôrce òdpòwiesców i dodôwkòwi czas (5 minut) 

namieniony na sprawdzenié bëlnotë przenieseniô òdpòwiesców na kôrtã òdpòwiesców 

 

5. zakôz wnôszaniô do egzaminacyjny zalë telekòmùnikacyjnëch nôrzãdłów abò zwëskiwaniô 

z nich w ti zalë 

 

6. materiałë i pòmòcniczé przibòrë, jaczé ùczniowie mògą wniesc do egzaminacyjny zalë 
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7. mùszebnota rozrzesziwaniô samémù zadaniów òbczas egzaminu i kònsekwencje 

sparłãczoné z nieprzestrzéganim ti reglë 

 

8. mòżebnota wzéru do sprôwdzony i òtaksowóny egzaminacyjny prôcë i mòżebnota złożeniô 

wnioskù ò przezdrzenié sëmë pónktów. 

 

 

Terminë, jaczé wôrt je ùpamiãtac: 

 

do 30 séwnika Szkòła mô òbrzészk zapòznac starszich z mòżlëwima  

dopasowaniama warënków i fòrmów przeprowôdzaniô egzaminu 

òsmëklasëstë. 

do 30 séwnika Starszi mają òbrzészk złożeniô direktorowi szkòłë deklaracji na 

pismionie: 

a. dze je wskôzóny cëzy nowòżëtny jãzëk, z jaczégò ùczeń 

przëstąpi do egzaminu 

b. (òd 2022 r.) dze je wskôzóny przedmiot do wëbòru, z jaczégò 

ùczeń przëstąpi do egzaminu 

c. dze są wiadła ò ùdbie przëstąpieniô do egzaminu z matematiczi 

(a òd 2022 r. téż do egzaminu z przedmiotu do wëbòru) w jãzëkù 

dóny nôrodny miészëznë, etniczny miészëznë abò w jãzëkù 

regionalnym. 

do 15 rujana Starszi przedkłôdają direktorowi szkòłë zaswiôdczenié ò stónie 

zdrowiégò ùcznia abò òpiniã pòradni psychòlogiczno-pedagògiczny, 

żlë dokùmeńt nie béł rëchli złożony. 

nié pózni jak do 

20 lëstopadnika15 

Szkòła mô òbrzészk przekôzac starszim na pismionie wiadło 

ò wskôzónym przez pedagògiczną radã spòsobie dopasowaniô 

warënków abò fòrmë przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë do 

ùczebnëch  brëkòwnotów i mòżnotów psychòfizycznëch 

zdôwającëch. Òb trzë dni robòczé òd dostaniô tegò wiadła starszi 

skłôdają òswiôdczenié ò zwëskanim abò niezwëskanim ze 

wskôzónëch spòsobów dopasowaniô warënków abò fòrmë 

przeprowôdzaniô egzaminu. 

do kòl  

15 stëcznika15 

Starszi skłôdają na pismionie wiadło ò zmianie/zmianach 

w deklaracji złożony do 30 séwnika. 

do kòl  

15 stëcznika15 

Złożenié w pòrozmienim z direktorã szkòłë wnioskù 

ò przeprowadzenié egzaminu w môlu jinszim jak szkòła (zdrzë 

sekcjô I pkt 6 Infòrmatora). 

do kòl 

30 strëmiannika15 

Starszi przekôzywają direktorowi szkòłë wniosk ò zmianã 

deklarowónégò przedmiotu – tikô sã ùczniów, co òstelë dobëtnikama 

abò finalëstami òlimpiadów przedmiotowëch abò dobëtnikama 

przedmiotowëch kònkursów ò zasëgù wòjewódzczim abò 

nadwòjewódzczim. 

drëgô pòłowa 

łżëkwiata 

Nôpierszi termin egzaminu òsmëklasëstë. 

pierszô pòłowa 

czerwińca 

Dodôwkòwi termin egzaminu òsmëklasëstë. 

                                                      
15 Dokładné terminë są zanôleżné òd terminu przeprowôdzaniô egzaminu w dónym rokù i są ògłôszóné w Infòrmacji ò spòsobie 

òrganizacji i przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë w dónym szkòłowim rokù, pùblikòwónym w Biuletinie Infòrmacji 

Pùbliczny na internetowi starnie CKE. 
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tidzéń przed 

zakùńczenim 

szkòłowégò rokù  

Òkrãgowô Kòmisjô Egzaminacyjnô przekôzywô wëniczi egzaminu 

òsmëklasëstë do szkòłów. 

dzéń zakùńczeniô 

szkòłowégò rokù  

Razã ze swiadectwã ùczeń dostôwô zaswiôdczenié ò pòdrobnëch 

wënikach egzaminu òsmëklasëstë. 

 

Wicy wiadłów ò spòsobie rëchtowaniô i przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë w dónym 

rokù – w tim mòdła przëdatnëch dokùmeńtów – są dostãpné w Infòrmacjach ò spòsobie 

òrganizacji i przeprowôdzaniô egzaminu òsmëklasëstë na starnie internetowi Centralny 

Kòmisji Egzaminacyjny, w zakłôdce „Egzamin òsmëklasëstë” > „Harmònogram, ògłosë 

i wiadła”. 

 

Na internetowi starnie CKE (www.cke.edu.pl) dostãpné są abò bãdą téż: 
 

òd 1 séwnika 2017 r. Infòrmatorë ò egzaminie òsmëklasëstë z: pòlsczégò jãzëka, 

matematiczi i cëzëch jãzëków nowòżëtnëch 

òd 18 gòdnika 2017 r. przëkładowé egzaminacyjné arkùsze z: pòlsczégò jãzëka, 

matematiczi i cëzëch jãzëków nowòżëtnëch 

òd 21 gòdnika 2018 r. arkùsze egzaminu próbnégò z: pòlsczégò jãzëka, matematiczi 

i cëzëch jãzëków nowòżëtnëch 

òd kùńca łżëkwiata 

2019 r. 

egzaminacyjné arkùsze wëzwëskóné do przeprowadzeniô egzaminu 

òsmëklasëstë z pòòddzelnëch przedmiotów w pòsobnëch latach 

od 1 séwnika 2020 r. Infòrmatorë ò egzaminie òsmëklasëstë z: biologii, chemii, fizyczi, 

geògrafii i historii 

òd 18 gòdnika 2020 r. przëkładowé egzaminacyjné arkùsze  z: biologii, chemii, fizyczi, 

geògrafii i historii 

òd 20 gòdnika 2021 r. arkùsze egzaminu próbnégò z: biologii, chemii, fizyczi, geògrafii 

i historii. 

 

http://www.cke.edu.pl/

