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Egzamin obowiązkowy

2. edycja egzaminu ósmoklasisty
(od 2019 r.)

Termin główny Termin dodatkowy



Przedmioty na egzaminie ósmoklasisty

■ Język polski

100 minut

120 minut

90 minut

■ Matematyka

■ Język obcy nowożytny



Arkusze egzaminacyjne

Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 
w czerwcu przygotowano:

137 różnego rodzaju arkuszy

24 płyty do arkuszy z języków obcych. 



Zadania otwarte w arkuszach 
egzaminacyjnych

 W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź, np. 
przedstawia własne stanowisko, tok rozumowania, obliczenia, kolejne 
kroki rozwiązania, wnioski; buduje zdania bądź ich fragmenty.

 Uczeń może przyjąć każde logicznie uzasadnione stanowisko. Nie ma 
„jedynej” poprawnej odpowiedzi.

 W zadaniach otwartych nie ma „klucza”, w który trzeba się „wstrzelić”, 
aby uzyskać punkty.

 Dla zadań otwartych określane są zasady oceniania, które służą 
egzaminatorom jako wskazówki / wytyczne.

 Każde poprawne rozwiązanie zadania, spełniające warunki określone 
w poleceniu, może zostać ocenione na maksymalną liczbę punktów.



Zadania w arkuszach egzaminacyjnych

% punktów do zdobycia 
za rozwiązanie zadań 

zamkniętych

% punktów do zdobycia 
za rozwiązanie zadań 

otwartych

■ Język obcy 
nowożytny

■ Matematyka

■ Język polski 30%

50%

60%

70%

50%

40%



Zadania otwarte w arkuszach 
egzaminacyjnych

■ Język polski



Przykładowe rozwiązania uczniowskie
■ Język polski

Uwaga: Powyższe wypowiedzi zostały napisane przez 
uczniów podczas egzaminu. Nie zostały 
w żaden sposób poprawione – zawierają usterki 
ortograficzne, interpunkcyjne oraz błędy językowe.



Zadania otwarte w arkuszach 
egzaminacyjnych

■ Język polski

Temat 1. wybrało 
42% uczniów.

Temat 2. wybrało 
58% uczniów.



Zadania otwarte w arkuszach 
egzaminacyjnych

■ Matematyka



Przykładowe rozwiązania uczniowskie
■ Matematyka

1



Przykładowe rozwiązania uczniowskie
■ Matematyka

2



Przykładowe rozwiązania uczniowskie
■ Matematyka

3



Przykładowe rozwiązania uczniowskie
■ Matematyka

4



Przykładowe rozwiązania uczniowskie
■ Matematyka

5



Przykładowe rozwiązania uczniowskie
■ Matematyka

6



Przykładowe rozwiązania uczniowskie
■ Matematyka

7



Zadania otwarte w arkuszach 
egzaminacyjnych ■ Język angielski



Zadania otwarte w arkuszach 
egzaminacyjnych ■ Język angielski



Rzetelność egzaminów

■ Język angielski

■ Matematyka

■ Język polski

Współczynnik rzetelności: α (alfa) Cronbacha.

Współczynnik ten przyjmuje wartości od 0 do 1.

Za akceptowalne uznaje się wartości powyżej 0,7.

■ Język niemiecki

0,88

0,87

0,97

0,94
Dane dotyczą arkuszy standardowych.



Uwagi przed ogłoszeniem wyników

 Informacja o wynikach dotyczy wyłącznie
uczniów, którzy przystąpili do egzaminu              
w czerwcu br.

 Nie obejmuje wyników uczniów, którzy 
przystąpili do egzaminu w lipcu br. 



Liczba zdających

Do egzaminu w czerwcu przystąpiło ok.       
343 000 uczniów, w tym:

― ok. 330 700 uczniów rozwiązywało zadania 
w arkuszach w wersji standardowej

― ok. 12 300 uczniów rozwiązywało zadania 
w arkuszach w formie dostosowanej.

Do egzaminu z każdego przedmiotu w lipcu przystąpiło 
po ok. 800 uczniów.



Wybory uczniów: języki obce 
nowożytne

Dane dotyczą uczniów rozwiązujących zadania w arkuszach standardowych.



Obserwatorzy przebiegu egzaminu

Przebieg egzaminu ósmoklasisty monitorowało 
1 448 obserwatorów:

pracowników kuratoriów oświaty, 
przedstawicieli organów prowadzących (JST), 
szkół wyższych, ośrodków doskonalenia 
nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznych, pracowników OKE.



Sprawdzanie prac egzaminacyjnych

 Uczniowie rozwiązali zadania w ponad     
1 028 000 arkuszy.

 Rozwiązania zadań otwartych zostały 
sprawdzone przez 11 301 
wykwalifikowanych egzaminatorów, 
pracujących w 641 zespołach / 299 
ośrodkach.



Średnie wyniki z poszczególnych 
przedmiotów

Dane dotyczą uczniów rozwiązujących zadania w arkuszach standardowych.



Najwyższe wyniki

Wyniki najwyższe, tj. od 90% do 100%, 
uzyskało: 

 język polski – 7 987 uczniów (2,3%)

 matematyka – 20 289 uczniów (5,9%)

 język angielski – 56 310 uczniów (17,1%)

 język niemiecki – 790 uczniów (6,1%).



Najwyższe wyniki

Uczniowie, którzy ze wszystkich egzaminów 
uzyskali od 90% do 100% punktów możliwych 
do zdobycia:

2 843 osoby.



Jakie umiejętności zostały dobrze 
opanowane?

 odbiór tekstu kultury i wykorzystanie 
zawartych w nim informacji (język polski)

 odczytywanie, interpretowanie                 
i przetwarzanie danych przedstawionych 
w tekście i na diagramie i wykorzystanie 
tych danych w sytuacji praktycznej 
(matematyka)

 rozumienie tekstów pisanych (język 
angielski) 



Praca z danymi przedstawionymi na 
diagramie

%



Jakie umiejętności zostały opanowane 
słabiej?

 znajomość gramatyki języka polskiego 
(język polski)

 uzasadnienie tezy dotyczącej podanego 
wielokąta (matematyka)

 stosowanie funkcji językowych (język 
angielski, język niemiecki – zadanie otwarte) 



Stosowanie funkcji językowych

%



Wyniki egzaminu w zależności od płci 
uczniów

Dane dotyczą uczniów rozwiązujących zadania w arkuszach standardowych.



Wyniki egzaminu w zależności od 
lokalizacji szkoły

Dane dotyczą uczniów rozwiązujących zadania w arkuszach standardowych.



Informacja o wynikach egzaminu

Szczegółowe sprawozdanie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:           
30 października 2020 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/


Najważniejsze rekomendacje

Język polski
 przygotowywać uczniów do przeczytania lektury – „wprowadzać w świat” 

lektury; omawiając lekturę – zachęcać do poszukiwania odniesień 
w codziennym życiu, nawiązywania dialogu przeszłości z teraźniejszością

 pracować nad rozwojem słownictwa (bogactwem leksykalnym, 
poprawnością)

Matematyka
 przedstawiać różne sposoby rozwiązywania tego samego zadania

 włączać do lekcji zadania wymagające zastosowania wiadomości 
i umiejętności z różnych działów matematyki



Najważniejsze rekomendacje

Język obcy
 kiedy to tylko możliwe – prowadzić lekcję w języku obcym; w każdej 

następnej klasie używać coraz więcej języka obcego jako języka, 
w którym prowadzona jest lekcja

 pracować nad rozwojem słownictwa (bogactwem leksykalnym, 
poprawnością)

Wszystkie przedmioty
 stosować pracę w parach, małych grupach

 zachęcać uczniów do podejmowania edukacyjnych wyzwań poprzez 
rozważne szukanie różnych możliwych rozwiązań, bez ryzyka 
poniesienia negatywnych konsekwencji



Zaświadczenie o wynikach

Wynik procentowy

Wynik na skali 
centylowej:

odsetek zdających, 
którzy uzyskali 
wynik taki sam 

lub niższy.



Informacja o wynikach egzaminu

 wyniki.edu.pl

Każdy uczeń może sprawdzić swoje wyniki on-line.

ZIU – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych do publikacji wyników, 
stworzony w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Centrum Informatyczne Edukacji w partnerstwie z OKE w Krakowie oraz iTSS.



Informacja o wynikach egzaminu

ZIU – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych do publikacji wyników, 
stworzony w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Centrum Informatyczne Edukacji w partnerstwie z OKE w Krakowie oraz iTSS.  wyniki.edu.pl

Uczeń otrzyma dostęp do wyników z każdego przedmiotu.



Informacja o wynikach egzaminu

ZIU – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych do publikacji wyników, 
stworzony w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Centrum Informatyczne Edukacji w partnerstwie z OKE w Krakowie oraz iTSS.

wyniki.edu.pl

Uczeń otrzyma dostęp do wyników za każde zadanie.



Informacja o wynikach egzaminu

Dyrektor szkoły otrzymuje pełną informację o wynikach 
uczniów danej szkoły w Systemie Informatycznym 
Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących (SIOEO).

SIOEO – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych, stworzony              
w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Centrum Informatyczne Edukacji w partnerstwie z OKE w Krakowie oraz iTSS.



Rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych

 Punkty za świadectwo – 100 pkt

 Punkty za egzamin ósmoklasisty – 100 pkt
– język polski (100% * 0,35) = 35 pkt
– matematyka (100% * 0,35) = 35 pkt
– język obcy (100% * 0,3) = 30 pkt



Harmonogram rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych

 Do 4 sierpnia 2020 r. (godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla 
szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał ALBO kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem ALBO skan/zdjęcie za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej).

 12 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie list kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły 
ponadpodstawowej

 Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do 
danej szkoły przez przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty (jeżeli oryginały nie zostały złożone 
wcześniej).



Harmonogram rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych

Szczegółowe informacje o rekrutacji

 strona internetowa MEN

 strony internetowe kuratoriów oświaty

 strony internetowe szkół ponadpodstawowych.



Egzamin ósmoklasisty od 2022 r.

■ Język polski

■ Matematyka

■ Język obcy nowożytny

■ Przedmiot dodatkowy do wyboru spośród:

Biologia Chemia Fizyka Geografia Historia



Egzamin ósmoklasisty od 2022 r.

 1 września 2020 r. – opublikowanie 
Informatorów o egzaminie ósmoklasisty            
z przedmiotów dodatkowych na stronie 
CKE

 18 grudnia 2020 r. – przykładowe arkusze 
egzaminacyjne

 20 grudnia 2021 r. – próbny egzamin 
ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych



Informacje o egzaminie ósmoklasisty


www.cke.gov.pl

#cke_pl
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