
Łaszczów, 26 marca 2020 r. 

 

 

 

Informacja dla uczniów i rodziców  

dotycząca organizacji  

próbnego egzamin ósmoklasisty  
– informacja opracowana na podstawie komunikatu MEN i CKE 

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują 

materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, 

matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego). Taką próbę podejmiemy 

od  30 marca do 1 kwietnia br.  

 

Arkusze 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 

 Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie - http://www.oke.krakow.pl/ 

 

W dniu egzaminu link do materiałów zostanie przekazany na skrzynki mailowe rodziców i/lub 

uczniów przez e-dziennik.  

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązali 

zadania w domu w takim czasie, jaki jest on przeznaczony na wykonanie zadań na  egzaminie, 

zapisując rozwiązania w dowolnie wybranej przez siebie formie, np.: 

 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane 

zadania, 

 na wydruku, 

 korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie internetowej 

razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać 

komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu), 

 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. 

 

Uwaga: Jeżeli uczeń nie ma możliwości korzystania z komputera, ma problemy 

z  wydrukowaniem materiału, itp., należy o tym fakcie powiadomić do dnia 30 marca 2020 r. 

do  godz. 8.00, dyrektora szkoły poprzez elektroniczną skrzynkę mailową: 

dyrektor.splaszczow@gmail.com, sp-laszczow@wp.pl, cezarbe@wp.pl, który zorganizuje 

przekazanie arkuszy w formie wydruków. 

 

Termin przeprowadzenia próbnego egzaminu: 

30 marca 2020 r., poniedziałek - próbny egzamin z języka polskiego – czas trwania: 120 minut 

31 marca 2020 r., wtorek – próbny egzamin z matematyki – czas trwania: 100 minut, 

1 kwietnia 2020 r., środa – próbny egzamin z języka angielskiego – czas trwania: 90 minut. 

 

Uwaga: Każdy z wyżej wymienionych egzaminów, uczeń rozpoczyna sam, indywidualnie 

w domu, w chwili, kiedy będzie miał dostarczone lub pobrane materiały egzaminacyjne ze strony 

internetowej; czas pracy z arkuszem liczymy od faktycznego rozpoczęcia pracy, np. jeżeli 

materiał został pobrany lub/i wydrukowany o godz. 9.15 po sprawdzeniu poprawności wydruku, 

rozpoczynamy pracę w wymiarze określonym powyżej. 
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Po próbnym egzaminie: 

Niezwłocznie, po ukończonym próbnym egzaminie każdy uczeń przesyła rozwiązania 

do  nauczycieli (adresy mailowe, znajdują się poniżej w tabeli) w formie uzupełnionych plików 

lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań. 

 

Klasa Język polski Matematyka Język angielski 

VIII a 
p. Edyta Hałasa 

magdalenakarolinka@hotmail.com 

p. Dariusz Dziuba 

zimno@o2.pl 

p. Aneta Hałasa 

xhaidi@wp.pl 

VIII b 
p. Izabela Chromiec 

izacr@interia.pl  

p. Ryszard Daczyszyn 

rdaczyszyn@gmail.com 

p. Aneta Hałasa 

xhaidi@wp.pl  

 

Ocenianie próbnego egzaminu ósmoklasisty:  

Nauczyciele korzystając z zasad oceniania opracowanych przez CKE - sprawdzą, ocenią oraz 

przekażą uczniom informację zwrotną w formie, np.: 

 krótkiego komentarza w e-mailu; 

 spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą; 

 komentarza w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku 

edytowalnym. 

 

 

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty  

 

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. 
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