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Dotyczy egzaminu ósmoklasisty oraz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych



Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, 
że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, 
dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech 
przedmiotów obowiązkowych, tj.:

języka polskiego
matematyki

języka obcego nowożytnego



Obowiązek przystąpienia do egzaminu

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
lub gimnazjalnego powtarza ostatnią klasę szkoły
podstawowej (nie dotyczy ucznia spełniającego
kryterium zwolnienia z egzaminu).



Egzamin z języka polskiego trwa:
120 minut +  5 minut + 60 minut

Egzamin z matematyki trwa:
100 minut +  5 minut + 50 minut

Egzamin z języka angielskiego trwa:
90 minut +  5 minut + 45 minut



Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

- Uczniowie, każdego dnia, piszą egzamin w sali gimnastycznej.
- Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym
stoliku.
- Spotykamy się pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu celem
przeprowadzenia wszelkich formalności (sprawdzenie obecności, przeliczenie
arkuszy w obecności uczniów, rozlosowanie miejsc).
- Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro
lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (nieścieralnym), a w przypadku
egzaminu z matematyki również linijkę (nie ekierkę, nie kątomierz).
- Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także
przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
- Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały
i przybory pomocnicze wskazane wyżej. Woda mineralna może być pozostawiona
przy nodze stolika. Zdający powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający
tożsamość.
-W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej
sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po
zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi
osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
- Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu
egzaminacyjnym.



Zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi:

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno
zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku
podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje
odpowiedź).

Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają 
punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej.  Egzaminatorzy 
stosują jednolite dla całego kraju zasady oceniania 
rozwiązań zadań. 
Rozwiązania zadań zamkniętych są sprawdzane
z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych
(czytników kart odpowiedzi).

Zadania na egzaminie ósmoklasisty



Wyniki próbnych egzaminów ósmoklasisty w ZSP-6

 
Język 
polski 

Matematyka 
Język 

angielski 
Średni 
wynik 

  wynik ZSP – 6 32,92% 47,66% - 40,29% 

  średni wynik  
   ogólnopolski 

36% 39% - 37% 

 

Standaryzowane testy wydawnictw WSiP – listopad 2018 

Próbny egzamin ósmoklasisty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – grudzień 2018

 Język 
polski 

Matematyka Język 
angielski 

  wynik ZSP – 6 55,69% 51% 64,88% 

 



Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie
wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego
przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które
uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu.
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), 
którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. 

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych
do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub
niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik
wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego
wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

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

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, 
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE 
zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.



Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów 
przedmiotowych

• Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim (organizowanego przez kuratora oświaty),
przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 ze zm.) są przyjmowani w pierwszej
kolejności do publicznego liceum ogólnokształcącego, technikum,
branżowej szkoły I stopnia.

• Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu w rubryce danego przedmiotu
wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz
maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy).

W przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, w której
realizowany program wymaga indywidualnych predyspozycji
kandydatów, należy pamiętać np. o wynikach prób sprawności
fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych.



Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje
do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
i gimnazjum.



Konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim 
organizowane przez kuratora oświaty 

Uzyskanie:

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 7 pkt

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 pkt

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt



Zawody wiedzy inne niż wymienione  
poprzednio organizowane przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Uczniowie gimnazjów Uczniowie szkół podstawowych

Punktacja za konkursy inne niż przedmiotowe:

• międzynarodowe - (miejsce od 1 do 4) – 4 pkt

• krajowe - (miejsce od 1 do 3) – 3 pkt

• wojewódzkie - (miejsce od 1 do 2) – 2 pkt

• powiatowe - (miejsce pierwsze) – 1 pkt

Punktacja za konkursy inne niż przedmiotowe:

• międzynarodowe - (miejsce od 1 do 4) – 4 pkt

• krajowe - (miejsce od 1 do 3) – 3 pkt

• wojewódzkie - (miejsce od 1 do 2) – 2 pkt

• powiatowe - (miejsce pierwsze) – 1 pkt

Za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie
wolontariatu wpisaną na świadectwie ukończenia szkoły zarówno absolwenci szkół
podstawowych, jak i gimnazjów mogą otrzymać maksymalnie 3pkt

DODATKOWO:



Kryteria rekrutacyjne – sposób przeliczania wyników na punkty





Zasady rekrutacji uczniów do szkół 
na rok szkolny 2019/2020

• W 2019 r. odbędą się dwie odrębne rekrutacje dla uczniów
ubiegających się o przyjęcie do szkół średnich.

• Absolwenci będą się uczyć w osobnych klasach, zgodnie
z odrębnymi podstawami programowymi.



Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego, a także terminy 
składania dokumentów do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych z oddziałami klas I 
dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych 



Lp. Rodzaj czynności

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym

1
Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty 
harmonogramu czynności.

do końca stycznia 2019 r. do końca stycznia 2019 r.

2
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
wraz z dokumentami 

od 13 maja 2019 r. 

do 25 czerwca 2019 r.

od 26 lipca 2019 r. 

do 30 lipca 2019 r.

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz 
o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.
----------------------------------

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych 
z ustaleniem tych okoliczności.

do 28 czerwca 2019 r.  do 5 sierpnia 2019 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r. 20 sierpnia 2019 r.



6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego 
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

od 16 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.

od 21 sierpnia 2019 r.
do 29 sierpnia 2019 r.

8
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.

9
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie po podaniu 
do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

Niezwłocznie po podaniu 
do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 
w postępowaniu 
uzupełniającym.

I.



Praktyka rekrutacyjna



Dodatkowe informacje znajdziesz na poniższych stronach:

Egzamin ósmoklasisty
• https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-

informacje/
• https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
• https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
• https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
• https://cke.gov.pl/
• https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty
• http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-

prowadzace/egzaminy-i-sprawdziany/
• https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94X

ifRNekMS5lLiZFQaf&index=1

Rekrutacja
• https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020
• http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-

uczniowie/rekrutacja/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
https://cke.gov.pl/
https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/egzaminy-i-sprawdziany/
https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1
https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

