
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019/20 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

W terminie głównym  

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00  

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00  

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00  

 

W terminie dodatkowym  

1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00  

2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00  

3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00  

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 19 czerwca 2020 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 26 czerwca 2020 r.  

  

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH 

PRZEDMIOTÓW  

Język polski  

 arkusz standardowy 120 min. 
 wydłużony czas 180 min 

 

Matematyka 

 arkusz standardowy  100 min. 
 wydłużony czas 150 min. 

Język obcy nowożytny 

 arkusz standardowy 90 min. 
 wydłużony czas 135 min 

 

Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z 
tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

 

 



WAŻNE INFORMACJE 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego 
przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) 
przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. 
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie 
wykonuje się rysunków ołówkiem. 

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać 
zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie 
dydaktycznym.  

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą 
korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków 
koniecznych ze względu na chorobę 

5. Podczas egzaminu z języka polskiego zdający powinien wykazać się 
znajomością lektur obowiązkowych:  

 Charles Dickens, Opowieść wigilijna  

 Aleksander Fredro, Zemsta 

 Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, 
VIII 

 Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec 

 Ignacy Krasicki, Żona modna 

 Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, 
Dziady część II, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz 
(całość) 

 Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę 

 Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik 

 Juliusz Słowacki, Balladyna 

 Stefan Żeromski, Syzyfowe prace 

 Sławomir Mrożek, Artysta 

 Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy 
(wybrany reportaż) 

 

Więcej informacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty oraz przykładowe 

arkusze egzaminacyjne mozna znaleźć na stronach: 

 www.cke.gov.pl  

 www.oke.krakow.pl 
 

http://www.cke.gov.pl/

