
II Próbny egzamin ósmoklasisty 

Informujemy, że uczniowie klas ósmych w marcu przystąpią do drugiego próbnego egzaminu 

ósmoklasisty. Egzamin zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem arkuszy przygotowanych przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną.  

 

Harmonogram próbnych egzaminów: 

 17 marca br. (środa) – język polski 

 18 marca br. (czwartek) – matematyka 

 19 marca br. (piątek)  – języki obce nowożytne  (język angielski, język niemiecki) 

Tryb przeprowadzenia II Próbnego egzaminu ósmoklasisty zależny będzie od sytuacji pandemicznej  

w kraju oraz zaleceń MEN i GIS. 

Materiały przygotowane przez CKE obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej oraz dostosowane 

do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. 

Próbny Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. będzie przeprowadzony na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. 

Czym są wymagania egzaminacyjne? 

Przygotowane przez ekspertów wymagania egzaminacyjne są oparte na wymaganiach ogólnych i 

szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. W swoim zakresie uwzględniają one jednak 

specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych. Wymagania egzaminacyjne 

nie określają zakresu kształcenia. Nie ograniczają także w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji 

podstawy programowej. Określają natomiast treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie 

będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty. 

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się  

z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.: 

1. w przypadku egzaminu z języka polskiego: 

 zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie 

liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo 

opowiadanie, 



 zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego 

(czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 

minut), 

 możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, 

spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby 

się odwołać ); 

 

2. w przypadku egzaminu z matematyki: 

 zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono 

wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii 

przestrzennej, elementów statystyki opisowej, 

 zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu 

pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut), 

 zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020); 

 

3. w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego: 

 zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie 

ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2), 

 zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu 

pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut), ograniczenia/dostosowania zakresu struktur 

gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);  

 

 

Źródła: 

 www.gov.pl 

 www.cke.gov.pl 

 www.oke.poznan.pl 
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