
PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY- INFORMACJE/INSTRUKCJA 
 
Arkusze do egzaminu próbnego  
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z 
języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.  
 
Terminy publikacji materiałów  
 
Materiały zostaną opublikowane na stronach CKE oraz OKE 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. 
 
Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali 
zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje 
rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np. 
 w pliku w edytorze tekstów; 
 na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy 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. 
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 

https://cke.gov.pl/ egzamin-osmoklasisty/informatory/ 

 przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów 
https://cke.gov.pl/ egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017 

 arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty 
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2018/ 

 arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. 
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2 

 osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i 
przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ 

 filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. 
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/ 

 
 
WAŻNE! 
 
EGZAMIN PRÓBNY Z JĘZYKA POLSKIEGO  ROZPOCZYNA SIĘ 30.03 O GODZ. 13.00 
 
EGZAMIN PRÓBNY Z MATEMATYKI ROZPOCZYNA SIĘ  31.03 O GODZ.1300 
 
EGZAMIN PRÓBNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZPOCZYNA SIĘ 01.04 O GODZ. 13.00 
 
CZAS TRWANIA:  
JĘZYK POLSKI- 120 MINUT (dodatkowo max. 60 minut),  
MATEMATYKA- 100 MINUT (dodatkowo max.50 minut),  
JĘZYK ANGIELSKI- 90 MINUT (dodatkowo max.45 minut) 
 Wydłużony czas pracy przysługuje uczniom z właściwą opinią PPP 


