
Szanowni Państwo, 

w przyszłym tygodniu odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty. 

Nauczyciele nie będą stawiali za nie ocen i brali ich pod uwagę  przy wystawianiu oceny 

rocznej. Zostaną przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. 

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski (120 minut., 

 czas wydłużony 180 minut) 

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka (100 minut,  

czas wydłużony 150 minut) 

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki angielski (90 min,  

czas wydłużony 135 minut) 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb 

uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 

do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na 

stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu próbnego egzaminu. 

Nauczyciele przedmiotu udostępnią dodatkowo arkusze w clasroomie. 

 

Uczniowie po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązują zadania w 

domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje 

rozwiązania: 

• korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem 

• (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo 

• odręcznie – po wydrukowaniu); 

• na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania; 

• uczeń koduje pracę (jest to ćwiczenia przed sprawdzianem właściwym) : symbol klasy np. 

klasa 8A – A  i numer z dziennika np.  11 Kod ucznia  A11 

 

Uczniowie prześlą swoje rozwiązania do nauczycieli przedmiotu do classroomu w formie 

uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań) niezwłocznie po 

napisaniu sprawdzianu. 

język polski – 11:20, wydłużony czas 12:20 

matematyka – 11:00, wydłużony czas do 11:50 

język angielski – 10:50, wydłużony czas do 11:35 

 

JAKI SYMBOL ARKUSZA UCZEŃ MA WYBRAĆ. 

 

język polski: OPO 100-ARKUSZ STANDARDOWY + DYSLEKTYCY 
                      OPO  700 -  ARKUSZ DLA NIEDOSŁYSZACYCH 

                       

matematyka  OMA 100-ARKUSZ STANDARDOWY + DYSLEKTYCY 
                       OMA  700 -  ARKUSZ DLA NIEDOSŁYSZACYCH 

                        

 



język angielski                          
                       OJA 100-ARKUSZ STANDARDOWY + DYSLEKTYCY 

                       OJA  700 -  ARKUSZ DLA NIEDOSŁYSZACYCH 
 

DYSLEKTYCY I WSZYSTKIE ARKUSZE DOSTOSOWANE PISZĄ W CZASIE 

WYDŁUŻONYM.      
 

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: 

 

 

 

moklasisty przeprowadzonego w 2019 r.; 

i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych; 

 

 

Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań sprawdzą  

i ocenią je, a następnie przekażą uczniom 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. 

 

Egzamin ten jest dobrowolny , organizowany przede wszystkim dla uczniów – 

odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie. 

 

Z poważaniem 

Iwona Pyzowska  


