
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018/ 2019–informacja dla rodziców  
 
Egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. Powstańców Śląskich w Dębniku 

sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej.  

 

Terminy główne sprawdzianu: 
 
 język polski - 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) - godz. 9:00 

 matematyka - 16 kwietnia 2019 (wtorek) - godz. 9:00 

 język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 (środa) - godz. 9:00 

 

Terminy dodatkowe:  

język polski - 3 czerwca 2019 (poniedziałek) - godz. 11:00  

matematyka - 4 czerwca 2019 (wtorek) - godz. 11:00  

język obcy nowożytny - 5 czerwca 2019 (środa) - godz. 11:00 

 

 

I 

1. Egzamin ósmoklasisty organizuje i nadzoruje jego przebieg Dyrektor szkoły jako przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz powołany przez niego zespół egzaminacyjny. 

2. Nad prawidłowością przebiegu egzaminu ósmoklasisty w wyznaczonych salach czuwają 

członkowie szkolnych zespołów nadzorujących, powołani przez przewodniczącego szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego.  

3. W przypadkach nagłej nieobecności członka zespołu egzaminacyjnego, jego miejsce zajmuje osoba 

wyznaczona przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

4. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.  

5. W czasie egzaminu ósmoklasisty członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi 

na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. 

Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą objaśniać treści zadań.  

6. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego 

mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób, który nie zakłóca pracy zdających. 

II 

 

W egzaminie ósmoklasisty w charakterze obserwatora mogą uczestniczyć pracownicy Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji 
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Egzaminacyjnej, a także organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, 

oraz członkowie innych instytucji posiadających imienne upoważnienie dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej we Wrocławiu 

III 

 

1. Uczeń może wnieść do sali z każdego przedmiotu przybory w postaci pióra lub długopisu z czarnym 

tuszem lub atramentem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych.  

2. W przypadku egzaminu z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je 

wykonać, zdający wykonuje długopisem.  

3. Uczniowie przystępujący do egzaminu oraz członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą wnosić 

na salę telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.  

4. Uczeń chory lub niepełnosprawny w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność 

została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu. 

 

IV 

 

1. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie określa 

się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, aby zdać egzamin ósmoklasisty. 

2. Uczniowie, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie będą mogli 

przystąpić do egzaminu albo przerwą egzamin, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym, 

wyznaczonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

V 

1. Egzamin ósmoklasisty sprawdza wiedzę i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów 

nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego.  

2. Czas trwania egzaminu wynosi z języka polskiego 120 min., z matematyki – 100 min., z języka 

obcego nowożytnego – 90 min.  

3. Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wydłuża się czas pracy z języka polskiego 

do 180 min., z matematyki do 150 min., z języka obcego nowożytnego do 135 min.  

4. Laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego 

z grupy przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z odpowiedniej części 

egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.  

 



VI 

1. Wyniki egzaminu ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu 

2. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważane na drodze sądowej.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną zaświadczenia o wynikach egzaminu.  

4. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z 

uzasadnieniem składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 2 dni 

roboczych od dnia dokonania wglądu.  

5. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

przekazuje do szkoły. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 

z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego za pośrednictwem szkoły w dniu 

zakończenia roku szkolnego.  

6. Wyniki wyrażone będą w procentach na podstawie liczby punktów przyznanych 

przez egzaminatorów. Nie wpisuje się ich na świadectwie i nie wpływają one na promocję ucznia. 

 
 


