PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY –
INFORMACJA
Drodzy ósmoklasiści,
w dniach 30 marca – 1 kwietnia odbędzie się dla chętnych uczniów próbny egzamin
ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dla Was materiały do
przeprowadzenia próbnego egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych.
Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne i ma być dla Was jedną z form sprawdzenia Waszej
wiedzy i kolejną próbą „oswojenia się” z arkuszem.
Arkusze do egzaminu próbnego
Zainteresowani uczniowie mogą pobrać samodzielnie materiały, (w tym nagrania w formacie mp3
do zadań na rozumienie ze słuchu), ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) lub stron internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w
następujących terminach:
 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
Zachęcamy, byście rozwiązali zadania w domu samodzielnie oraz w takim czasie, jaki jest
przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie.
Zasady pracy z arkuszem i sposób oceny zadań
Po wykonaniu zadań zapisujecie swoje rozwiązania: (do wyboru):
 w pliku w edytorze tekstów;
 na wydruku – jeśli dysponujecie 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.
Rozwiązania przesyłacie swoim nauczycielom (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub
zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić
oraz przekazać Wam informację zwrotną, np.
 w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku
edytowalnym.
Możecie również samodzielnie sprawdzić odpowiedzi na stronie CKE, lecz będą one
udostępnione dopiero w dniu 8 kwietnia.
Dodatkowe informacje
Jeżeli ktoś z Was nie ma w domu dostępu do internetu, a chciałby przystąpić do próbnego
egzaminu, istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, wydrukowania arkuszy w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE
(www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron 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.

