INFORMACJA NA TEMAT PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W dniach 30, 31 marca i 1 kwietnia 2020 r. w naszej szkole odbędzie się próbny egzamin
ósmoklasisty w formie online. Udział w egzaminie jest dobrowolny, ale zachęcamy uczniów
do sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Będzie on doskonałą formą weryfikacji
wiedzy oraz sposobem na poćwiczenie pracy z arkuszami egzaminacyjnymi w czasie
przeznaczonym na rozwiązywanie zadań na właściwym egzaminie.

Terminy próbnego egzaminu:
• 30 marca br. (poniedziałek) – ok. godz. 9:00 – język polski (czas trwania 120 minut,
w przypadku dostosowań wymagań egzaminacyjnych – do 180 minut);
• 31 marca br. (wtorek) – ok. godz. 9:00 – matematyka (czas trwania 100 minut, w
przypadku dostosowań wymagań egzaminacyjnych do 150 minut);
• 1 kwietnia br. (środa) – ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne (czas trwania 90 minut,
w przypadku dostosowań wymagań egzaminacyjnych do 135 minut).

Wszystkie materiały do przeprowadzenia egzaminu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie
okręgowej komisji egzaminacyjnej (www.oke.krakow.pl).
Każdego dnia uczeń powinien pobrać odpowiedni arkusz egzaminacyjny ze strony CKE
(www.cke.gov.pl) lub OKE(www.oke.krakow.pl). Następnie przystąpić do pracy (po
wcześniejszym dokładnym odczytaniu instrukcji) i rozpocząć rozwiązywanie zadań w takim
czasie, jaki jest przeznaczony na ich wykonanie na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w
dowolnej formie, np.
• w pliku w edytorze tekstów;
• na wydruku – jeśli uczeń dysponuje w domu drukarką;
• korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem
(plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo
odręcznie);
• na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Ważnym jest, aby uczniowie pracowali samodzielnie i nie korzystali z telefonu
komórkowego.
Po egzaminie uczniowie powinni przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli uczącego
przedmiotu (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek
rozwiązań). Nauczyciele sprawdzą otrzymane zadania i przekażą uczniom informację
zwrotną.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych
CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowej komisji egzaminacyjnej (www.oke.krakow.pl).
Z wyżej wymienionych stron uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą nieodpłatnie
pobrać:
• informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
• przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

•
•
•
•

arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia
rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia!!!
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