
Informacja dla uczniów 

Drodzy Uczniowie.  

Centralna  Komisja  Egzaminacyjna  organizuje  Próbny  egzamin 

 ósmoklasistów  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 – język angielski.  
 

Nasza szkoła wraz z uczniami klas VIII przystąpi do tego sprawdzenia wiedzy i umiejętności. 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dla uczniów dobrowolne. 

  

Pobieranie materiałów egzaminacyjnych:  

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży  

https://www.oke.lomza.pl/  

lub   

 Centralna Komisja Egzaminacyjna https://cke.gov.pl/  

Instrukcja pracy z arkuszem egzaminacyjnym:  

1. Pobierz materiały ze strony OKE lub CKE  

2. Rozpocznij pracę z arkuszem egzaminacyjnym o wyznaczonej godzinie i rozwiązuj 

zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonywanie zadań na 

egzaminie.  

3. Nie korzystaj z żadnej pomocy (egzamin ma wyłącznie cel informacyjny oraz  

diagnostyczny – nie będzie oceniany stopniem szkolnym).  

4. Rozwiązane zadania zapisz w jednej z form:  

• w pliku w edytorze tekstów;  

• na wydruku – musisz mieć w domu zainstalowaną drukarkę;  

• 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.  

  

5. Po zakończeniu pracy z arkuszem prześlij kopię swoich rozwiązań do wychowawcy 

klasy. 

6. Testy zostaną omówione przez nauczycieli uczących sprawdzane przedmioty. 

 

  

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowy  CKE 

oraz OKE. Uczniowie oraz rodzice mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:  

• informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;  

• przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;  

• arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;  
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• 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.  

  

  

  

Życzę wszystkim sukcesów edukacyjnych  

Dyrektor szkoły  

Aleksandra Skubij  
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