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1.Egzamin ósmoklasisty: terminy

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

 

 W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w
semestrze wiosennym

W terminie 
głównym

1. język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2. matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00

3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) 
godz.9.00

W terminie 
dodatkowym

1. język polski - 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2. matematyka - 8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00

3. język obcy nowożytny - 9 lipca 2020 r. (czwartek) 
godz.9.00

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 Czas trwania (min.)

arkusz

standardowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w

pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski 120 do 180

matematyka 100 do 150

język obcy nowożytny 90 do 135

2.Egzamin ósmoklasisty: termin dodatkowy



Podobnie jak poprzednio, tym razem także zostały ogłoszone terminy dodatkowe dla tych, 
którzy z jakichś względów nie będą mogli przystąpić do testów w normalnym trybie. 
Dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty wyznaczono na 7-9 lipca, w tym:

 7 lipca 2020 (wtorek), godz. 9:00 – dodatkowy termin egzaminu z języka polskiego 
 8 lipca 2020 (środa), godz. 9:00 – dodatkowy termin egzaminu z matematyki 
 9 lipca 2020 (czwartek, godz. 9:00 – dodatkowy termin egzaminu z języka obcego 

nowożytnego. 

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym 

b)  przerwał  lub  któremu  przerwano  i  unieważniono  egzamin  ósmoklasisty  z  danego
przedmiotu  lub  przedmiotów  w  terminie  głównym  (również  z  przyczyn  losowych  lub
zdrowotnych).

Do  egzaminu  ósmoklasisty  w  terminie  dodatkowym  przystępuje  również  uczeń,  któremu
dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest
uczniem lub słuchaczem.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

2) drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

3) trzeciego dnia – egzamin z języka angielskiego, który  trwa 90 minut.

5. Przedłużenie czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego, oznacza to, 
że pracę z arkuszem można przedłużyć:

 Z języka polskiego – nie więcej niż 60 minut,
 Z matematyki – nie więcej niż o 50 minut,
 Z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

Egzamin ósmoklasisty: ogłoszenie wyników

CKE informuje, że termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty wyznaczony jest 
do 31 lipca 2020 roku. Również do tego dnia mają zostać przekazane szkołom wyniki i 
zaświadczenia. 
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