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Egzamin ósmoklasisty 
od roku szkolnego 2018/2019 
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CEL SPOTKANIA 
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PROGRAM 
 

1. Nowy egzamin ósmoklasisty 

       a. podstawy prawne egzaminu 

       b. harmonogram zmian 

       c. struktura i przebieg egzaminu 

 

2. Wybrane źródła informacji o egzaminie 

 

3. Typy zadań egzaminacyjnych w odniesieniu  

       do wymagań z podstawy programowej 

 

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

5. Komunikaty 



Nowy egzamin 

ósmoklasisty 

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 
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Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty (DzU z 2017 r. poz. 1512) 

Podstawy prawne 

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.  

w sprawie podstawy programowej (…) (DzU z 2017 r. poz. 356) 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 
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e
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 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

 (tekst jednolity DzU z 2017 r. poz. 2198) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 (DzU z 2017 r. poz. 59) 
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Podstawy prawne 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Komunikaty Dyrektora CKE 

harmonogram przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w terminie głównym  

i terminie dodatkowym 

materiały i przybory pomocnicze,  

z których uczeń może korzystać na 

egzaminie ósmoklasisty 

do 20 sierpnia 2018 r. 

szczegółowe sposoby dostosowania 

warunków i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty 

Informacja o sposobie organizacji  

i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

do 10 września 2018 r. 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Harmonogram zmian 

2018 2020 2021 2022 

Egzamin gimnazjalny 

Egzamin ósmoklasisty 

2019 



w latach 2019-2021 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Struktura egzaminu ósmoklasisty  

język polski 

matematyka 

język obcy 

od roku 2022 

jeden przedmiot  

do wyboru 

angielski 

francuski 

hiszpański 

rosyjski 

włoski 

ukraiński 

niemiecki 

biologia 

chemia 

fizyka 

historia 

włoski 

ukraiński 

geografia 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty  

1 dzień 

język polski matematyka język obcy 

120 minut 

2 dzień 3 dzień 

100 minut 90 minut 

przedmiot do wyboru 

90 minut 

od roku 2022 Egzamin jest powszechny i obowiązkowy,  

bez progu zaliczenia. 

Egzamin będzie przeprowadzany w formie 

pisemnej w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej, w kwietniu. 



Wybrane źródła informacji 

o egzaminie ósmoklasisty 

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Podstawa programowa 

- cele kształcenia i treści nauczania  

1) I etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej 

2) II etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej 

Źródła informacji o egzaminie ósmoklasisty 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Źródła informacji o egzaminie ósmoklasisty 

do 
Ogólne informacje  

o egzaminie ósmoklasisty 

www.oke.poznan.pl 

www.cke.gov.pl 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Źródła informacji o egzaminie ósmoklasisty 

do 

Informatory zawierają 

- opis egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu, 

- informacje o arkuszu egzaminacyjnym, 

- zasady oceniania,  

- przykładowe zadania z rozwiązaniami, 

- wymagania z podstawy programowej   

   sprawdzane poprzez zadania 

Zadania w Informatorach nie wyczerpują 

wszystkich typów zadań, które mogą 

wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym,  

nie ilustrują również wszystkich wymagań 

z zakresu danego przedmiotu określonych  

w podstawie programowej. 
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do 
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje 

ogólnopolski egzamin próbny w grudniu 2018 roku. 

Źródła informacji o egzaminie ósmoklasisty 

Przykładowe arkusze można wykorzystać jako 

materiał ćwiczeniowy w pracy z uczniami. 

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Dostępne są także przykładowe arkusze dostosowane dla uczniów 

niesłyszących, niewidomych, z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim, cudzoziemców oraz z mózgowym  porażeniem dziecięcym. 



Typy zadań 

egzaminacyjnych  

w odniesieniu do wymagań 

z podstawy programowej 

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty 

ZAMKNIĘTE OTWARTE 

zadania wyboru 

wielokrotnego 

zadania typu  

prawda-fałsz 

zadania na dobieranie 

zadania z luką 

zadania krótkiej 

odpowiedzi 

zadania rozszerzonej 

odpowiedzi 

TYPY ZADAŃ 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Wymaganie ogólne 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich […]. 

 

Wymaganie szczegółowe 

Klasy IV-VI 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

     12) określa tematykę i problematykę utworu.  

Język polski Zadanie egzaminacyjne  

Oceń prawdziwość poniższych sformułowań. Wybierz P, jeśli sformułowanie jest 

prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  

We fragmencie opowiadania Stanisława Lema ukazane jest 

niebezpieczeństwo nieodpowiedzialnego wykorzystywania techniki.  
P F 

Światem przedstawionym w opowiadaniu rządzą nie tylko prawa 

fizyki, lecz także prawa języka.   
P F 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Wymaganie ogólne 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1.Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich […]. 

 

Wymagania szczegółowe 

Klasy IV-VI 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

 15) objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach; 

 17) przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia. 

Język polski Zadanie egzaminacyjne  
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

a) 

Wymaganie ogólne 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

2. Znajomość wybranych utworów  

z literatury polskiej […]. 

 

Wymaganie szczegółowe 

Klasy VII i VIII 

Lektury obowiązkowe: 

Adam Mickiewicz,  

[…] Pan Tadeusz (całość). 

Zadanie egzaminacyjne  

b) 

Wymaganie ogólne 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1.Wyrabianie zdolności rozumienia 

utworów literackich […]. 

 

Wymaganie szczegółowe 

Klasy VII i VIII 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

8) określa wartości estetyczne 

poznawanych tekstów kultury. 

Język polski 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Wymagania ogólne 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1.Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury. 

II. Kształcenie językowe. 

1. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości 

osobowej ucznia oraz wspólnot: […] kulturowej.  

 

Wymagania szczegółowe 

Klasy IV-VI 

2. Zróżnicowanie języka. Uczeń: 

 5) […] dostrzega ich [związków frazeologicznych] bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz 

poprawnie stosuje w wypowiedziach. 

Klasy VII i VIII 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

 2) porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie. 

Język polski Zadanie egzaminacyjne  



Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

TEMAT O CHARAKTERZE TWÓRCZYM 

TEMAT O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM 

Każdy temat będzie wymagał odwołania się  

do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu 

bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia. 

Język polski 

DWA TEMATY DO WYBORU 

UCZEŃ WYBIERA JEDEN TEMAT 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów Zemsty  

z bohaterem innego utworu literackiego, w czasie którego jeden z nich 

przedstawi najśmieszniejszą sytuację ze swojego życia. Wypracowanie 

powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz obie wybrane postacie. Twoja 

praca powinna liczyć co najmniej 200 słów. 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Język polski 

Wymagania ogólne 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich […]. 

2. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz 

umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii. 

3. Kształcenie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, 

szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym. 

6. Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich […]. 

Zadanie egzaminacyjne  
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Język polski 

II. Kształcenie językowe. 

2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań 

językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania 

językowe. 

5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego  

z zasadami […] pisowni polskiej. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach 

wypowiedzi […] pisemnych. 

5. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości  

o estetykę tekstu oraz umiejętność organizacji tekstu. 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

matematyka 

Wymaganie ogólne  

I. Sprawność rachunkowa.  

1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych 

pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.  

Wymaganie szczegółowe   

KLASY VII i VIII  

VII. Proporcjonalność prosta. Uczeń:  

 2) wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku 

konkretnej zależności proporcjonalnej, np. wartość zakupionego towaru w zależności  

           od liczby sztuk towaru, ilość zużytego paliwa w zależności od liczby przejechanych 

kilometrów, liczby przeczytanych stron książki w zależności od czasu jej czytania.  

Zadanie egzaminacyjne  
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Zadanie egzaminacyjne  

Wymaganie ogólne  

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  

1.Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie  oraz ich 

przetwarzanie.  

Wymaganie szczegółowe KLASY IV-VI  

XIV. Zadania tekstowe. Uczeń:  

5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną 

wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe,  

    a także własne poprawne metody.   

matematyka 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Wymaganie ogólne  

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.  

1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć 

matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.  

Wymaganie szczegółowe  

KLASY IV-VI  

X. Bryły. Uczeń:  

 3) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów.  

matematyka Zadanie egzaminacyjne  

Z której figury nie da się w ten sposób otrzymać siatki graniastosłupa? Wybierz 

właściwą odpowiedź spośród podanych.  

A. I                         B. II                         C. III                         D. IV  

Wojtek narysował cztery figury składające się z kwadratów i trójkątów równobocznych 

(tak, jak pokazano na rysunku poniżej). Aby otrzymać z nich siatki graniastosłupa, 

zamierza dorysować do każdej figury jeden kwadrat albo jeden trójkąt.  
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

matematyka 

Wymaganie ogólne  

IV. Rozumowanie i argumentacja. 

2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków  

na ich podstawie. 

 

Wymaganie szczegółowe  

KLASY IV–VI  

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 

 4) wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach,    

             miesiącach,  latach. 

Zadanie egzaminacyjne  

Uzasadnij, że pierwszy dzień września i pierwszy dzień grudnia tego 

samego roku wypadają w tym samym dniu tygodnia.   



Wymagania ogólne 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, 

w standardowej odmianie języka […]. 
 

Wymagania szczegółowe 

Zadanie 1.4. - II.2. Uczeń określa główną myśl wypowiedzi […]. 

Zadanie 1.5. - II.3. Uczeń określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi. 
28 

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Rozumienie ze słuchu 

Język obcy 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Zadanie egzaminacyjne  

W części arkusza z zadaniami rozumienia 

ze słuchu odpowiedzi do zadań mogą być 

przedstawione w formie ilustracji lub tekstu.  
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Rozumienie ze słuchu 

Wymagania szczegółowe 

II.5. Uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje. 

Teksty adaptowane 

lub oryginalne. 

Różne formy 

tekstów: monologi  

i dialogi. 

Język obcy 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Zadanie egzaminacyjne  
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Rozumienie tekstów pisanych 

Wymaganie ogólne 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie […]  proste wypowiedzi pisemne […]. 

Wymaganie szczegółowe 

III.4. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Język obcy 
Zadanie egzaminacyjne  
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Rozumienie tekstów pisanych 

Wymaganie ogólne 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie […]  proste wypowiedzi 

pisemne […]. 

Wymaganie szczegółowe 

III.5. Uczeń rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami tekstu. 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Język obcy 
Zadanie egzaminacyjne  
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Rozumienie tekstów pisanych 

Wymaganie ogólne 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie […]  proste wypowiedzi pisemne […]. 

Wymagania szczegółowe 

VIII.2. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym 

[…] informacje sformułowane w tym języku obcym. 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Język obcy 
Zadanie egzaminacyjne  



OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Znajomość środków językowych 

Wymaganie ogólne 

I. Uczeń posługuje się 

podstawowym zasobem 

środków językowych 

(leksykalnych, 

gramatycznych, 

ortograficznych) […]. 

W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana 

jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. 

Zadanie może mieć także formę tłumaczenia fragmentów zdań na język obcy lub 

parafrazy zdań. 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Język obcy Zadanie egzaminacyjne  
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Wypowiedź pisemna 

Zadanie polega na napisaniu krótkiego tekstu  informacyjnego z elementami 

opisu, opowiadania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii itp., zgodnie  

ze wskazówkami podanymi w poleceniu. 

Jesteś na szkolnej wymianie międzynarodowej. W e-mailu do kolegi z Anglii: 

• poinformuj, w jaki sposób spędzasz czas podczas wymiany, 

• opisz dom, w którym gościsz, 

• napisz, jakie zwyczaje rodziny, u której mieszkasz, najbardziej Ci się podobają. 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Wymagania ogólne 

I. […]. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi […] 

pisemne […]. 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

Uczeń zmienia formę przekazu […] pisemnego […]. 

Język obcy 

Zadanie egzaminacyjne  
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

Wypowiedź pisemna 

Umiejętności z podstawy programowej sprawdzane na egzaminie 

Język obcy 

Wymagania szczegółowe 

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

   gramatycznych, ortograficznych) […] w zakresie następujących tematów: 

2. miejsce zamieszkania 

3. edukacja 

5. życie prywatne 

8. podróżowanie i turystyka. 
 

V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne: 

1. opisuje ludzi, […] miejsca i zjawiska 

2. opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości  

    i teraźniejszości 

5. opisuje upodobania 

8. stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 
 

VIII.3. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane  

           w   języku polskim. 
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Wyniki 

egzaminu ósmoklasisty 

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

36 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Wynik procentowy ustalony przez OKE  

na podstawie liczby punktów przyznanych przez 

egzaminatorów i elektronicznego odczytu karty 

odpowiedzi. 

 

Wynik na skali centylowej ustalony przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną na podstawie wyników 

ustalonych i przesłanych przez OKE. 



Każdy uczeń otrzymuje od okręgowej komisji egzaminacyjnej 

zaświadczenie o uzyskanych przez siebie szczegółowych wynikach. 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty w danym roku, 

musi powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić  

do niego w roku następnym. 

 

Szkoły ponadpodstawowe wykorzystują wyniki egzaminu 

ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie 

rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych 

miejsc w danej szkole. 

 

Wyniki egzaminu nie mają wpływu na ukończenie szkoły 

podstawowej.  
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KOMUNIKATY 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna organizuje spotkania  

z nauczycielami Państwa szkół na temat egzaminu ósmoklasisty.  

Spotkania  będą organizowane w Poznaniu, Zielonej Górze  

i Szczecinie. 

Warunek uczestnictwa w spotkaniu – zgłoszenie przez Państwa 

Dyrektorów 3 nauczycieli (po jednym z języka polskiego, matematyki 

i wybranego języka obcego) do 31 stycznia br. 

Po wejściu w życie stosownego rozporządzenia zostaną 

uruchomione przez OKE w Poznaniu szkolenia dla kandydatów  

na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty. 

We wrześniu 2018 r. OKE w Poznaniu będzie organizować 

obowiązkowe spotkania dla Państwa Dyrektorów dotyczące 

podejmowania koniecznych działań w celu prawidłowego 

przygotowania egzaminu/egzaminów w roku 2019. 
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