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KTO ZDAJE EGZAMIN?

! Egzamin jest obowiązkowy 
 dla wszystkich uczniów.

! Nieprzystąpienie do egzaminu 
skutkuje nieukończeniem szkoły 
podstawowej.



Czy można nie zdać egzaminu 
ósmoklasisty?

! NIE



TERMIN EGZAMINU

!JĘZYK POLSKI  - 15.04.2019 
!MATEMATYKA  - 16.04.2019 
!JĘZYK OBCY   - 17.04.2019
Wszystkie egzaminy rozpoczynają się  
o godz. 9.00 
! DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH



Terminy dodatkowe  
( dla uczniów, którzy z uzasadnionych powodów nie mogli przystąpić do 

egzaminu w pierwszym terminie)

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

!matematyka –4 czerwca 2019 r. (wtorek) 
godz. 11:00 

!język obcy nowożytny –5 czerwca 2019 r.
(środa) godz. 11:00



CZAS TRWANIA EGZAMINU

!JĘZYK POLSKI  - 120 MINUT 
!MATEMATYKA  - 100 MINUT 
!JĘZYK OBCY   - 90 MINUT



Wybór języka obcego

!DO 30.09.2018 DEKLARACJA WYBORU 
JĘZYKA OBCEGO, KTÓRY BĘDZIE 
UCZEŃ ZDAWAŁ NA EGZAMINIE.

!Uczeń może wybrać tylko ten język, 
którego uczył się w szkole podstawowej.



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW 
EGZAMINU DO POTRZEB UCZNIÓW

!posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność

!posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW 
EGZAMINU DO POTRZEB UCZNIÓW

!posiadający orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania

!posiadający opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się,  
w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 
dyskalkulią



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW 
EGZAMINU DO POTRZEB UCZNIÓW

! którzy w roku szkolnym 2018/2019 byli objęci 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną  
w szkole ze względu na:  

a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 
kształceniem za granicą 
b. zaburzenia komunikacji językowej  
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną   



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW 
EGZAMINU DO POTRZEB UCZNIÓW

!o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(cudzoziemiec)1, którym ograniczona znajomość 
języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego 
tekstu

!chorzy lub niesprawni czasowo



WAŻNE TERMINY

!Poinformowanie rodziców o zasadach 
organizacji egzaminu- 28.09.2018

!Zaświadczenia o stanie zdrowia, 
orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub opinie PPP i RP- 
15.10.2018 ( do dyrektora szkoły)



WAŻNE TERMINY

!Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania 
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  wskazanych 
przez CKE, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub 
formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia  
( do 20.11.2018)



WAŻNE TERMINY

!Pisemna informacja do rodziców ucznia 
o przyznanych dostosowaniach-  
do 20.11.2018

!oświadczenie rodziców o korzystaniu 
albo niekorzystaniu ze wskazanych 
sposobów dostosowania-  
23.11.2018 ( do dyrektora szkoły)



Wydłużenie czasu pracy z arkuszem

!JĘZYK POLSKI  - MAKSYMALNIE O 60 MINUT 

!MATEMATYKA - MAKSYMALNIE O 50 MINUT 

!JĘZYK OBCY  - MAKSYMALNIE O 45 MINUT



Wszystkie informacje na stronie 
internetowej Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej.







NASZE PRZYGOTOWANIA DO 
EGZAMINU

!Dodatkowa godzina z języka polskiego

!Dodatkowa godzina matematyki

!Zaplanowane dwa próbne egzaminy


