
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021
informacje ważne dla uczniów i ich rodziców

WARUNKI PRZEBIEGU EGZAMINU

1. Harmonogram i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

TERMINY W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla 
dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze 
wiosennym

Czas trwania
egzaminu

W terminie 
głównym

1. język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz.
9:00
2. matematyka – 26 maja 2021r. (środa) – godz.
9:00
3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. 
(czwartek) – godz. 9:00

120 min.

100 min.

90 min.

W terminie 
dodatkowym

1. język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – 
godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2021r.(czwartek) –
godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021r.  
(piątek) - godz. 9:00

120 min.

100 min.

90 min.

Ogłoszenie wyników egzaminu, przekazanie szkołom i wydanie zaświadczeń

TERMINY W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w maju i w czerwcu:

Termin ogłaszania wyników 
egzaminu ósmoklasisty, w tym 
wyników uczniów szkoły wchodzącej
w skład ORPEG

2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom 
wyników, zaświadczeń i informacji 
(w przypadku uczniów szkoły 
wchodzącej w skład ORPEG –
przekazanie wyników do ORPEG)

do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym 
zaświadczeń oraz informacji (w 
przypadku uczniów szkoły 
wchodzącej w skład ORPEG –
przekazanie wyników do ORPEG)

9 lipca 2021 r.



CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmio
t

Czas trwania w minutach
Arkusz 
standar-
dowy

Przedłu-
żenie czasu,
o którym 
mowa w 
pkt. 17. 
komunikatu

Arkusz dla 
osób z auty-
zmem, w 
tym z ze-
społem 
Aspergera

Arkusz dla 
osób 
słabowi-
dzących

Arkusz dla 
osób 
niewido-
mych

Arkusz dla 
osób 
słabosłyszą-
cych i 
niesłyszą-
cych

Arkusz dla osób
z niepełnospra-
wnością 
intelektualną w
stopniu lekkim

Arkusz 
dla osób
z afazją

Arkusz dla osób z
niepełno-
sprawnością 
ruchową 
spowodowaną 
mózgowym 
porażeniem 
dziecięcym

Arkusz dla 
cudzo-
ziemców

O*-100 O*-100 O*-200 O*-400, 
O*-500

O*-600, 
O*-660

O*-700 O*-800 O*-
900

O*-Q00 O*-C00

Język 
polski

120 do 180 min.
Matema-
tyka

100 do 150 min.
Język 
obcy 
nowożyt-
ny

90
do 135 min. -

*Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z  20  sierpnia  2020r.  w  sprawie
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2020/2021

ROZPOCZĘCIE  EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY  Z  DANEGO  PRZEDMIOTU  W  SALI  EGZAMINACYJNEJ.
OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 Przewodniczący  zespołu  nadzorującego  przypomina zdającym,  że  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 zmazywalnych/ścieralnych),

B) dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. 

 Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.
Woda  może  również  być  zapewniona  przez  szkołę.  Podczas  pracy  z
arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze
stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

 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.

 O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
uczniowie  wchodzą  do  sali  egzaminacyjnej  pojedynczo;  przewodniczący
zespołu  nadzorującego  lub  członek  zespołu  nadzorującego  losuje  w  ich
obecności numery stolików, przy których będą pracować. 



 Przewodniczący  zespołu  nadzorującego  może  odstąpić  od  losowania
numerów  stolików  w przypadku  uczniów  korzystających  z  dostosowania
warunków  lub  formy  przeprowadzania  egzaminu  oraz  w  innych
uzasadnionych  przypadkach  (np.  zezwolenie  spóźnionemu  uczniowi  na
przystąpienie do egzaminu).

 Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego
wylosowany,  a  członek  zespołu  nadzorującego  odnotowuje  wylosowany
numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

 W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie
nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach
przewodniczący  zespołu  nadzorującego  może  zezwolić  uczniowi  na
opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób
udzielających pomocy medycznej. 

 W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę
przez  podniesienie  ręki.  Po  uzyskaniu  zezwolenia  przewodniczącego
zespołu  nadzorującego  na  wyjście  zdający  pozostawia  zamknięty  arkusz
egzaminacyjny  na  swoim  stoliku,  a  czas  jego  nieobecności  jest
odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. 

 Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania
zdających związane wyłącznie  z  kodowaniem arkusza  oraz  instrukcją  dla
zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się
żadnych  wyjaśnień  dotyczących  zadań  egzaminacyjnych  ani  ich  nie
komentuje.

 W  czasie  trwania  egzaminu  ósmoklasisty  w  sali  egzaminacyjnej  mogą
przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego,
osoby  wchodzące  w  skład  zespołu  nadzorującego,  nauczyciele
wspomagający  lub  specjaliści  z  zakresu  danego  rodzaju
niepełnosprawności,  niedostosowania  społecznego  lub  zagrożenia
niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

 Po  rozdaniu  zdającym  arkuszy  egzaminacyjnych  uczniowie  spóźnieni  nie
zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach,
jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o
wpuszczeniu  do  sali  egzaminacyjnej  ucznia  spóźnionego  podejmuje
przewodniczący  zespołu  nadzorującego,  ale  zdający  kończy  pracę  z
arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. 

 Jeśli  uczeń  ukończył  pracę  przed  wyznaczonym  czasem,  zgłasza  to
zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada
go  na  brzeg  stolika.  Przewodniczący  zespołu  nadzorującego  lub  członek



zespołu  nadzorującego  w  obecności  ucznia  sprawdza  kompletność
materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej
niż  na  10  minut  przed  zakończeniem  czasu  przeznaczonego  na  pracę  z
arkuszem  –  przed  odebraniem  jego  arkusza  egzaminacyjnego  członek
zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie
odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi,
nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

 Po  zakończeniu  egzaminu  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  osoby
wchodzące  w  skład  zespołu  nadzorującego  –  w  obecności  zdających  –
zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi,
a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań
egzaminacyjnych,  i  sprawdzają  kompletność  materiałów.  Następnie
przewodniczący  zezwala  zdającym,  z  wyjątkiem  ucznia,  który  ma  być
obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie
sali.

2. Zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów,
którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

 Nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie –
członkowie  zespołu  nadzorującego  rozdają  zdającym  arkusze
egzaminacyjne  oraz  naklejki  przygotowane  przez  OKE.  Naklejki  mogą
również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.

 Po  rozdaniu  arkuszy  przewodniczący  zespołu  nadzorującego  informuje
zdających: 

a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań
z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, a
następnie poleca zdającym:

 w arkuszu z języka polskiego
 w arkuszu z języka obcego 

nowożytnego

 w arkuszu z matematyki (OMA-
100)5

b. sprawdzenie kompletności 
arkusza egzaminacyjnego, tj. czy
arkusz egzaminacyjny zawiera 
(a)zeszyt zadań 
egzaminacyjnych oraz (b) kartę 
odpowiedzi

b. sprawdzenie kompletności arkusza 
egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 
egzaminacyjny zawiera (a)zeszyt zadań
egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań 
zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę 
odpowiedzi
c. wyrwanie karty rozwiązań zadań 
egzaminacyjnych wraz z kartą 
odpowiedzi ze środka arkusza 
egzaminacyjnego (nie należy odrywać 

PC
Przekreślenie

PC
Przekreślenie

PC
Notatka
w arkuszu z matematyki

PC
Przekreślenie



karty odpowiedzi od karty rozwiązań 
zadań)

c. sprawdzenie, czy zeszyt zadań 
egzaminacyjnych zawiera 
wszystkie kolejno 
ponumerowane strony

d. sprawdzenie, czy zeszyt zadań 
egzaminacyjnych zawiera wszystkie 
kolejno ponumerowane strony

d. sprawdzenie poprawności 
numeru PESEL na naklejkach 
przygotowanych przez OKE.

e. sprawdzenie poprawności numeru 
PESEL na naklejkach przygotowanych 
przez OKE.

 Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu
egzaminacyjnym  i  otrzymuje  nowy  arkusz  egzaminacyjny  z  arkuszy
rezerwowych.

 Przed  rozpoczęciem  egzaminu  ósmoklasisty  z  każdego  przedmiotu,  w
wyznaczonych  miejscach  arkusza  egzaminacyjnego  (na  stronie  tytułowej
zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku
arkusza  z  matematyki  OMA-100–również  na  karcie  rozwiązań  zadań
egzaminacyjnych),  uczeń  zamieszcza  kod  ucznia  i  numer  PESEL,  a  w
przypadku  braku  numeru  PESEL  –  serię  i  numer  paszportu  lub  innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez
okręgową  komisję  egzaminacyjną.  Uczeń  nie  podpisuje  arkusza
egzaminacyjnego. 

 Zaznaczanie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
A. Jak  na  karcie  odpowiedzi  zaznaczyć  poprawną  odpowiedź  oraz  

pomyłkę w zadaniach zamkniętych? 
- Poprawną  odpowiedź  w  zadaniach  zamkniętych  na  KARCIE

ODPOWIEDZI  należy  zaznaczyć  poprzez  zamalowanie  wybranego
kwadracika na czarno.

- Błędne  zaznaczenie  należy  otoczyć  kółkiem  i  zaznaczyć  inną
odpowiedź, zamalowując kwadracik na czarno.

B. Jak zaznaczyć pomyłkę i zapisać poprawną odpowiedź w zadaniach  
otwartych?

- Jeśli  uczeń się  pomyli,  zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym,
pomyłkę  przekreśla  i  pisze  poprawną  odpowiedź  nad
niepoprawnym fragmentem lub obok niego.

 Na  10  minut  przed  zakończeniem  czasu  przeznaczonego  na  pracę  z
arkuszem  egzaminacyjnym  przewodniczący  zespołu  nadzorującego
przypomina  zdającym  o  konieczności  zaznaczenia  odpowiedzi  na  karcie

PC
Przekreślenie

PC
Przekreślenie

PC
Przekreślenie

PC
Przekreślenie



odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w
formie  dostosowanej  do  niepełnosprawności,  tj.  OPO/OMA/OJ**-200,  -
400,  -500,  -600,  -700,  -800,  -900,  -Q00  oraz  uczniów  z
niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  uczniów  ze  specyficznymi
trudnościami  w  uczeniu  się,  niepełnosprawnych  ruchowo,  z  czasową
niesprawnością rąk.

 Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego
na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

a. informuje zdających o zakończeniu pracy
b. wyznacza  dodatkowy  czas  (5  minut)  na  sprawdzenie  poprawności

przeniesienia  przez  uczniów  odpowiedzi  na  kartę  odpowiedzi  (dotyczy
zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych
przez uczniów

d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich
na brzeg stolika.

 Członkowie  zespołu  nadzorującego  mają  obowiązek  upewnić  się,  że
wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę
odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania
w okręgowej  komisji  egzaminacyjnej  wykorzystywane są wyłącznie  karty
odpowiedzi.

3. Zakaz  wnoszenia  do sali  egzaminacyjnej  urządzeń telekomunikacyjnych
lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

 Zdający  nie  mogą  wnosić  do  sali  egzaminacyjnej  urządzeń
telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.

 Na  egzaminie  ósmoklasisty  nie  można  korzystać  z  kalkulatora  oraz
słowników  (z  wyjątkiem  sytuacji,  kiedy  korzystanie  ze  słownika  zostało
przyznane jako forma dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty).

4. Obowiązek samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO
ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

 W przypadku:
A. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
B. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia

telekomunikacyjnego  albo  materiałów  lub  przyborów  pomocniczych
niewymienionych w komunikacie o przyborach



C. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z
danego przedmiotu,  w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom –
przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  przerywa  i  unieważnia  temu
uczniowi  egzamin  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu.  Informację  o
przerwaniu  i  unieważnieniu  zamieszcza  się  w  protokole  przebiegu
egzaminu.

 Uczeń,  któremu  przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  unieważnił
egzamin  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów,
przeprowadzany  w  terminie  głównym,  z  jednego  z  wyżej  wymienionych
powodów,  przystępuje  ponownie  do  egzaminu  z  tego  przedmiotu  lub
przedmiotów  w  dodatkowym  terminie  ustalonym  w  komunikacie  o
harmonogramie. 

 Jeżeli  unieważnienie  nastąpiło  z  wyżej  podanych  przyczyn  w  przypadku
egzaminu  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów,
przeprowadzanego w terminie  dodatkowym, dyrektor  okręgowej  komisji
egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów
jako „0%”.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty
znajdują się na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl

 Są to:

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz
aneksy  do  tych  informatorów  obowiązujące  wyłącznie  w  roku  szkolnym
2020/2021

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne
c. arkusze egzaminu próbnego
d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych 
e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach

2019–2020.


