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Cele spotkania: 

1. Znam zapisy prawne dotyczące egzaminu ósmoklasisty;

2. Znam formułę egzaminu, ważne daty, procedury 
wewnątrzszkolne;

3. Wiem, gdzie szukać informacji o wiadomościach, umiejętnościach 
i kompetencjach sprawdzanych podczas egzaminu;

4. Wiem, jak pomóc mojemu dziecku, jeśli jest uczniem objętym 
pomocą pp;

5. Dostrzegam zyski płynące z dobrze zdanego egzaminu;

6. Potrafię pomóc mojemu dziecku w przygotowaniu do egzaminu.
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PODSTAWA PRAWNA

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty

Na podstawie art. 44zzza pkt 1 i 4–12 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                    
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1943, z późn. zm.2)) 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów

szkoły podstawowej oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych.



FUNKCJE EGZAMINU

1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie 
obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia 
uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom 
oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu 
wykształcenia;

2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, 
które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z 
poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie 
rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba 
wolnych miejsc w danej szkole.
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WAŻNE

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.



USTAWA

§ 5. Komunikat w sprawie:

1) harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty                        
w terminie głównym i terminie dodatkowym ( kwiecień, czerwiec), 
jest ogłaszany nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin 
ósmoklasisty;                             

2) materiałów i przyborów pomocniczych,                                                           
z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty, o którym 
mowa jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku 
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty;

3) szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jest ogłaszany nie później 
niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
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TRZY DNI WYSIŁKU

§ 19

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych 
dniach:

1) pierwszego dnia - z języka polskiego; 120 minut;

2) drugiego dnia - z matematyki; 100 minut;

3) trzeciego dnia  - z języka obcego; 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu 
przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
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BEZ PANIKI

§ 29. Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym
poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach

w uczeniu się, wydane na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.
poz. 843 oraz z 2016 r. poz. 1278), zachowują ważność i mogą być
podstawą dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy.
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A CO Z JĘZYKIEM OBCYM?

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego
z następujących języków obcych nowożytnych:

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. 

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się
w szkole w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
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JAK BĘDZIEMY CZYTALI WYNIKI?

Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest 
przedstawiany w procentach i na skali centylowej.

Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby 
całkowitej), które uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych 
w arkuszu egzaminacyjnym. 
Na przykład jeśli uczeń za rozwiązanie zadań z matematyki zdobył 
50 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik 
równy 100%.

Wynik na skali centylowej to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony 
do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik 
taki sam lub niższy niż dany uczeń. 
Na przykład zdający, którego wynik centylowy z matematyki 
wynosi 99, dowie się, że 99% wszystkich uczniów, którzy 
przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, uzyskało za 
rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 1% uczniów 
uzyskało wynik wyższy.
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Terminy, które warto zapamiętać:

do 30 września

Szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

do 30 września

Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:

wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu

do 15 października

Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

nie później niż do 20 listopada

Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę 
pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. 
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Terminy, które warto zapamiętać:

W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają 
oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

do ok. 15 stycznia

Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach w deklaracji złożonej do 
30 września.

do ok. 15 stycznia

Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku o przeprowadzenie 
egzaminu w miejscu innym niż szkoła 

do ok. 30 marca

Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego 
przedmiotu – dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad 
przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
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Terminy, które warto zapamiętać:

druga połowa kwietnia

Termin główny egzaminu ósmoklasisty.

pierwsza połowa czerwca

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

tydzień przed zakończeniem roku szkolnego

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu 
ósmoklasisty do szkół.

dzień zakończenia roku szkolnego

Wraz ze świadectwem uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty.
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W NAGRODĘ

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik:

a. egzaminu z języka polskiego;

b. egzaminu z matematyki;

c. egzaminu z języka obcego nowożytnego;
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BARDZO WAŻNE!

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory 
do pisania: 

pióro lub długopis  z czarnym tuszem/atramentem, 
a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.  

(do sprawdzenia)

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz 
słowników. Nie wolno także przynosić  i używać 
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
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A tutaj Drogi Rodzicu znajdziemy 
motywację…

USTAWA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

ogłoszono dnia 11 stycznia 2017 r.

obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
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A PO EGZAMINIE…

Art. 19. 
W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego;

technikum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;

branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia
kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla
zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;
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Najlepsi…

Art. 132. 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 

są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły 
ponadpodstawowej

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu



A dla bardzo dobrych…

Art. 134.

1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o służbie medycyny pracy.
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KRYTERIA
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego 
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 
dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego 
oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 
działające na terenie szkoły,

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu;
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A jeśli łeb w łeb…

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
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DODATKOWO…

Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale 
wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na 
wniosek dyrektora szkoły ponadpodstawowej, pozytywnie zaopiniowany 
przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i 
wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę 
pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe 
godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania 
wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji.
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SPORTOWCY

Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej 
szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału 
sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub 
oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole 
ponadpodstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy 
spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w ust. 1 i art. 134 ust. 1.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o 
których mowa w ust. 4, niż liczba wolnych miejsc w szkołach i oddziałach, 
o których mowa w ust. 4, na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o 
których mowa w ust. 1 pkt 3.
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JĘZYKOWCY

Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub
oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej
ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki, o
których mowa w art. 134 ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach
ustalonych przez radę pedagogiczną.
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Pytania od Państwa

Czy świadectwo klasy siódmej będzie miało 
znaczenie w rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych?

Na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej znajda się również 

przedmioty, które realizowane są we 
wcześniejszych klasach (na przykład 

muzyka).
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