EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZMIANY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W MAJU 2021 r.

W maju 2021 roku decyzją Ministra Edukacji i Nauki egzamin ósmoklasisty ze względu na obecną
sytuację epidemiczną będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a
nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.
Więcej informacji na stronie MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w2021-r
Egzamin Ósmoklasisty 2021
Organizacja i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Harmonogram egzaminu



Termin główny:
język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) godz.9.00
matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) godz. 9.00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) godz.9.00



Termin dodatkowy:
 język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) godz.9.00
 matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) godz.9.00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) godz. 9.00






Termin ogłoszenia wyników: 2 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń: 9 lipca 2021 r.
Więcej informacji o egzaminie znajduje się pod linkiem: https://cke.gov.pl/egzaminosmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
Informacje podstawowe dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty
 Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego

przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.
 Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty





nie można nie zdać.
Wyniki egzaminu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.
Egzamin ma formę pisemną.
Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego
nowożytnego.
Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego
nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dostosowania
 Informacje o uczniach uprawnionych do korzystania ze wskazanych sposobów dostosowania

warunków i/lub formy przeprowadzania egzaminu oraz sposobach dostosowania warunków i/lub
formy przeprowadzania egzaminu znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków
i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 zamieszczonym na
stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych
Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów wojewódzkich lub ponadwojewódzkich z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu –
uzyskają z niego maksymalny wynik oraz mają pierwszeństwo w rekrutacji do szkól
ponadpodstawowych.
Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych
egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania
laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych znajduje
się w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019r. na stronie www.men.gov.pl
Informacje o egzaminie znajdują się:
Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl ), w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty
dostępne są:
 Informator o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021;
 Harmonogram egzaminu;
 Komunikat o dostosowaniach;
 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych;
 Komunikat w sprawie wykazu olimpiad i konkursów;
 Przykładowe arkusze egzaminacyjne;
 Arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w poprzednich latach.

