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Obowiązujące regulacje prawne 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(tj. Dz.U  z 2019 r. poz. 1481) 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia           

1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków     

i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U   

z 2017 r., poz. 1512) 

 

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty  obowiązująca w roku szkolnym 

2019/2020 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 
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Obowiązujące komunikaty dyrektora CKE 

 Komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 roku w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu gimnazjalnego i  egzaminu maturalnego w 2019 roku 

 Komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 roku w sprawie 

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu 

gimnazjalnego w roku szkolnym 2019/2020 

 Komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 roku w sprawie 

materiałów i przyborów pomocniczych … w 2020 roku 

 Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu 

olimpiad przedmiotowych z przedmiotu lub przedmiotów 

objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 

(aktualizacja z 5 kwietnia 2019 r.) 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 
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Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  

 
www.oke.gda.pl 
        Egzaminy 
        Terminy egzaminów 

Ścieżka dostępu: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w 

których nauka kończy się w semestrze wiosennym  

W terminie głównym  1. Język polski  - 21 kwietnia 2020 (wtorek) – godz. 9.00  

2. Matematyka – 22 kwietnia 2020 (środa) – godz. 9.00 

3. Język angielski – 23 kwietnia 2020 (czwartek) – godz. 9.00  

W terminie 

dodatkowym  

1. Język polski – 1 czerwca 2020 (poniedziałek) – godz. 9.00  

2. Matematyka – 2 czerwca2020 (wtorek) – godz. 9.00 

3. Język angielski – 3 czerwca 2020 (środa) – godz. 9.00 

http://www.oke.gda.pl/
http://www.oke.gda.pl/
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Czas trwania egzaminu ósmoklasisty 
                                    

Do arkusza O700 przeznaczonego dla uczniów słabosłyszących                   
i niesłyszących na egzamin z języka obcego nie jest dołączana płyta CD. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 
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Zwolnienie z egzaminu (laureaci) 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego                

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są 

zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 

Finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty nie są 

zwalniani z egzaminu ósmoklasisty. 
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Wybór języka obcego nowożytnego 

Jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata 
lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej albo laureata 
konkursu przedmiotowego             
z innego języka niż został 
zadeklarowany, to może zmienić 
deklarację, składając wniosek                           
do 7 kwietnia 2020 roku      
(Załącznik 3c). 

Musi to być język nauczany              
w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych (art. 44zu ust. 4). 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 



OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość 

(np. legitymację szkolną)      i okazać go w razie potrzeby. W 

przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może 

być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela 

danej szkoły. 

 

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.                              

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 

nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali 

egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających 

możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem 

osób udzielających pomocy medycznej.  
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Do sali egzaminacyjnej można wnieść przybory wymienione  
w komunikacie dyrektora CKE o przyborach, tj. pióro lub 

długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz tylko  
w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.  

 
Można też wnieść małą butelkę wody. Butelka ta powinna stać 

na podłodze przy nodze stolika. 

Bezwzględnie nie można wnosić do sali egzaminacyjnej 
urządzeń telekomunikacyjnych. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 

Przed egzaminem ósmoklasisty 
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Wchodząc do sali, każdy uczeń losuje numer stolika, 
przy którym będzie pracował. 

W przypadku uczniów, którzy mają dostosowane warunki lub 
formę egzaminu ósmoklasisty, można odstąpić od losowania. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 

Przed egzaminem ósmoklasisty 
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Przerwanie pracy z arkuszem z przyczyn losowych  
lub zdrowotnych 

                                    

1. Jeżeli podczas egzaminu przeprowadzanego w terminie 
głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych 
przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego 
przebiegu danej części egzaminu. Arkusz nie jest 
przekazywany do sprawdzania, a uczeń ma prawo przystąpić 
do tego egzaminu w terminie dodatkowym. 

2. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców 
zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien 
zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje 
decyzję rodziców dyrektorowi OKE. 

Jeżeli taka sytuacja zaistnieje w terminie dodatkowym, to decyzję  
co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor OKE  

w porozumieniu z dyrektorem CKE. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 



Unieważnienie następuje w przypadku:  

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora 

niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia  

 

zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z 

naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,  

 

zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,  

 

niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu 

zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej  

  

Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może 

zostać danemu zdającemu unieważniony:  

*przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  

*przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  
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Zastrzeżenia dotyczące egzaminu  
                                  

Uczeń lub jego rodzice 
mają dwa dni na 
zgłoszenie zastrzeżeń 
do przeprowadzonego    
w danym dniu 
egzaminu. 

Informacja o sposobie organizacji                   
i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty     

w roku szkolnym 2019/2020, str. 41 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 
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Unieważnienie egzaminu 
                                  

Tok postępowania 
przy unieważnianiu 
pracy jest 
przedstawiony            
w Informacji o sposobie 
organizowania                 
i przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty 
w roku szkolnym 
2019/2020,  na str. 44.  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 
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Egzamin w terminie dodatkowym 

Uczeń lub słuchacz, który w terminie głównym z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów  

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów 

 

– przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem lub słuchaczem. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 
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Uwolnienie wyników 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 

  

19 czerwca 2020 roku od godziny 10:00.  

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniom podaje dyrektor szkoły. 
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Wglądy do pracy  

Po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty uczniowie 

lub ich rodzice/prawni opiekunowie mogą składać wnioski 

o wgląd do pracy. 

Wniosek można przesłać faksem, 

mailem lub listownie.  

Wglądy są umawiane zgodnie      

z kolejnością wpływania 

wniosków. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 



Zwalnianie z egzaminu ósmoklasisty                                

  

art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku                                         

o systemie oświaty 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty 

z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 
dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może 
zwolnić ucznia z tego obowiązku.  

Dokumentację dotyczącą zwolnienia ucznia z egzaminu 
ósmoklasisty należy przesłać do OKE po terminie 

dodatkowym i nie później niż 12 czerwca 2020 roku. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 



Zwalnianie z egzaminu ósmoklasisty                                

Załącznik 2b 

Uczeń jest zwalniany przez dyrektora 

OKE na podstawie 

udokumentowanej nieobecności na 

egzaminie z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych w terminie głównym 

(kwiecień) i terminie dodatkowym 

(czerwiec). 

O takie zwolnienie należy 

wystąpić niezwłocznie po 

egzaminie w terminie 

czerwcowym. Do wniosku musi 

być dołączona dokumentacja 

uzasadniająca wniosek. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 
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Zaświadczenie egzaminu ósmoklasisty                                

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 

Takie zaświadczenie 
otrzymają uczniowie, 
którzy przystąpią do 
egzaminu ósmoklasisty. 
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Uczniowie, którzy nie ukończą szkoły 

Do 22 czerwca 2020 roku dyrektor szkoły przekazuje 

dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 

informację (mailem lub faksem) o uczniach,  

którzy nie kończą szkoły. 

 

Jeżeli uczeń ma egzamin poprawkowy, to jego zaświadczenie  o wynikach egzaminu 

pozostaje w szkole do czasu tej poprawki. W przypadku zdania poprawki uczeń 

otrzymuje zaświadczenie razem ze świadectwem ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń nie 

zda poprawki, to zaświadczenie należy odesłać do OKE z pismem przewodnim 

opisującym sytuację..  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90 


