
Egzamin ósmoklasisty: 
harmonogram oraz 
dastosowania form 

i warunków

Rok szkolny2020/2021



Podstawy prawne:
1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (tekst jednolity

z 2018r.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

3.Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw

i innych druków szkolnych

4. Komunikaty dyrektora CKE

5. Informatory o egzaminy ósmoklasisty publikowane przez CKE

6. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach.

7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.



INFORMACJE OGÓLNE



Egzamin ósmoklasisty jest 
egzaminem obowiązkowym dla 
uczniów klasy VIII. 

Nie jest określony minimalny 
wynik jaki uczeń powinien 
uzyskać. 

Przystąpienie do egzaminu jest 
warunkiem ukończenia szkoły. 



Egzamin ósmoklasisty  zastępuje 
egzamin wstępny do szkół 
ponadpodstawowych.

Określa poziom wykształcenia 
ogólnego w zakresie przedmiotów 
egzaminacyjnych.



Kalendarz egzaminacyjny:

1)Termin główny, przedmiot, godzina, czas trwania:

• 25 maja 2021r., język polski, godz.9.00,

trwa 120 minut; do 180 minut (uczniowie z dostosowaniem)

• 26 maja 2021r., matematyka, godz. 9.00,

trwa 100 minut; do 150 minut (uczniowie z dostosowaniem)

• 27 maja 2021r., język obcy nowożytny, godz.9.00,

trwa 90 minut; do 135 minut (uczniowie z dostosowaniem)

plus 5 minut na sprawdzenie przeniesienia odpowiedzi na kartę
odpowiedzi



2) Do 30 września 2020r. rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, 
w której wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu.

3) Do 15 października 2020 r. rodzice mogą złożyć u dyrektora szkoły zaświadczenie o 
stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej(nową). 

4) Do 9 listopada 2020r. rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków 
lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości danego ucznia zgodnie z 
komunikatem CKE na podstawie dokumentów: orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, opinia poradni 
psychologiczno- pedagogicznej, opinia rady pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania



5) Do 20 listopada 2020r. dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie 
informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych 
uczniowi przez radę pedagogiczną.

6) Do 25 listopada 2020r. rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo 
niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od 
dnia otrzymania informacji.

7) Do 30 listopada 2020r. dyrektor szkoły sporządza wykaz uczniów przystępujących do 
egzaminu w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia, i przekazuje za 
pomocą systemu informatycznego SIOEO do OKE

8) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawności sprzężone może być zwolniony przez dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 
wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, złożony nie później 
niż do 30 listopada 2020 r. 



9) Do 25 marca 2021r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego  powołuje zastępcę 
przewodniczącego oraz członków zespołu egzaminacyjnego.

10) Do 26 kwietnia powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich 
przewodniczących

11) W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka 
obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek 
rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 11 maja 2021 r., 
informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, 
jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych 



12) 02 lipca 2021r. udostępnienie wyników z ZIU (SIOEO)

13) 08 lipca 2021r. przekazanie do szkół zaświadczeń/informacji przez 
OKE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

14) 09 lipca 2021r. wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty



Dostosowania formy egzaminu:

•Przygotowanie odrębnych arkuszy 
egzaminacyjnych dostosowanych do: rodzaju 
niepełnosprawności ucznia z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, dla ucznia z

ograniczoną znajomością języka polskiego 

• Arkusze w dostosowanej formie : np. 
powiększona czcionka, nieprzenoszenie 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi



Dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu:

• Zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem  społecznym 
ucznia

• Zapewnienie miejsca pracy odpowiedniego do potrzeb edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia

• Wykorzystanie sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

• Przedłużenie czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu

• Ustalenie zasad oceniania rozwiązań zadań uwzględniających potrzeby 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia



• Zapewnienie obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego ucznia 
w czytaniu lub pisaniu 

• Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu danego rodzaju 
niepełnosprawności w celu uzyskania właściwego kontaktu z uczniem.



Grupy uczniów, którym przysługuje 
dostosowanie:

• Słabosłyszący i niesłyszący

• Słabowidzący 

• Niewidomi

• Z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

• Z afazją

• Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

• Z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

• Niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym

• Dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie 
czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)

• Z niepełnosprawnościami sprzężonymi



DOKUMENTY NA PODSTAWIE KTÓRYCH PRZYZNAWANE JEST 

DOSTOSOWANIE FORM LUB WARUNKÓW PRZEPROWADZENIA 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie 
społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

• Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

• Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,

• Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 
specyficznych trudnościach w uczeniu,

• Pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

- objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 
adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji 
językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną,

- cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie 
czytanego tekstu



INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY RÓWNIEŻ 
DOSTĘPNE NA STRONACH:

www.oke.poznan www.cke.edu.pl

http://www.oke/

