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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2018/19

Podstawowe informacje:
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym,
co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić,
aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik,
jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty
nie można nie zdać, jednak jego wynik jest brany pod uwagę
podczas rekrutacji do szkoły średniej.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W roku szkolnym 2018/19 ósmoklasista przystępuje do egzaminu
z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
języka polskiego
matematyki
języka obcego nowożytnego ( język angielski )

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2018/19

Przebieg egzaminu:
Egzamin odbywa się w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r.
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym
terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

15 kwietnia – egzamin z języka polskiego – czas trwania 120 minut
16 kwietnia – egzamin z matematyki – czas trwania 100 minut
17 kwietnia – egzamin z j. angielskiego – czas trwania 90 minut.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie:
WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ oraz przybory do pisania pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku
egzaminu matematyki również linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych!

JĘZYK POLSKI – 120 minut

2018/19

Rodzaje zadań:
Liczbę zadań oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za
poszczególne rodzaje zadań w obu częściach arkusza
przedstawiono w poniższej tabeli.
Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba
punktów

Udział w wyniku
sumarycznym

Zamknięte

12–17

12 – 17

ok. 30%

Otwarte

5–9

28 – 36

ok. 70%

40–53

100%

(w tym wypracowanie)

Razem

17–26

CZAS NA ROZWIĄZANIE CAŁEGO TESTU – 120 minut*
* Czas trwania egzaminu może zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalny
mi potrzebami edukacyjnymi ( opinia z poradni/zaświadczenie lekarskie )
- max. o 60 minut.

MATEMATYKA – 100 minut

2018/19

Rodzaje zadań:
W arkuszu egzaminacyjnym jako pierwsze zamieszczone będą
zadania zamknięte, a po nich – zadania otwarte.
Liczbę zadań oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za
poszczególne rodzaje zadań przedstawiono w poniższej tabeli.
Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba
punktów

Udział w wyniku
sumarycznym

Zamknięte

14–16

14 – 16

ok. 50%

Otwarte

5–7

14 – 16

ok. 50%

Razem

19–23

28–32

100%

CZAS NA ROZWIĄZANIE CAŁEGO TESTU – 100 minut*
* Czas trwania egzaminu może zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi ( opinia z poradni ) - max. o 50 minut.

JĘZYK ANGIELSKI–90 minut

2018/19

Rodzaje zadań:
Rodzaj zadań

Liczba zadań

Rodzaj zadań

ilość %

Rozumienie ze słuchu

12-14
( 3-4 wiązki )

-zamknięte, otwarte, w tym:
* zadanie z luką/lukami
* odpowiedzi na pytania

20 - 25 %

Znajomość funkcji
językowych

10-12
( 3-4 wiązki )

- zamknięte, otwarte, w tym:
* zadanie z luką/lukami

15 – 20 %

Rozumienie tekstów
pisanych

12–16
(3–4 wiązki )

-zamknięte, otwarte, w tym:
* zadanie z luką/lukami
* odpowiedzi na pytania

25 – 30 %

Znajomość środków
językowych

10–12
(3–4 wiązki )

* Czas trwania egzaminu może

-zamknięte, otwarte, w tym:
15 – 20%
* zadanie z luką/lukami
* parafraza zdań
* tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy
* układanie fragmentów zdań z podanych elementów
leksykalnych
zostać
wydłużony w przypadku uczniów ze specjalny

mi potrzebami
edukacyjnymi
z poradni ) - max. o 60 minut.
Wypowiedź
pisemna.
1 wypowiedź ( opinia-otwarte:
( 50-120 wyrazów ) * notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość,
e-mail, wpis na blogu

ok. 20%

Razem

100%

45 – 55
( 12-15 wiązek )
CZAS NA ROZWIĄZANIE CAŁEGO TESTU – 90 minut*

*

Czas trwania egzaminu może zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi ( opinia z poradni ) - max. o 45 minut.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2018/19

Dodatkowe informacje:
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty,
są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego
maksymalny wynik.
Laureaci będą mieli również pierwszeństwo w rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci
konkursów z przedmiotów nieobjętych egzaminem.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 14 czerwca 2019 r.
Wówczas do szkół trafią wyniki i zaświadczenia.

DZIEŃ EGZAMINU
15, 16, 17 kwietnia
 wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.15
 klasa 8a – sala 5, klasa 8b – sala 8
 8.30 – rozpoczynamy procedury egzaminacyjne
rozpakowanie paczek z testami, sprawdzenie obecności, podział na sale
 8.50 – rozejście się do sal egzaminacyjnych
 9.00 – rozpoczęcie egzaminu
 po egzaminie:
15,16 kwietnia – wyjście do domów – opuszczenie szkoły za zgodą rodzica
17 kwietnia – wspólne wyjście z Wychowawcą klasy wg ustaleń klasowych

REKRUTACJA

2019/20

W procesie rekrutacyjnym
uczeń może złożyć ŁĄCZNIE
podania do TRZECH wybranych szkół
ponadpodstawowych
-reguluje to Ustawa Prawo Oświatowe

REKRUTACJA

2019/20

za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

za SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA
przyznawane są punkty z godnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek

REKRUTACJA

2019/20

WAŻNE TERMINY
 13.05 – 21.06 – ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
 23.05 – 24.05 – PRÓBY I SPRAWDZIANY DO KLAS KIERUNKOWYCH
( SPORTOWE, JĘZYKOWE ) – w zależności od szkoły

 27.05 – 31.05 – SPRAWDZIANY UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH
– w zależności od szkoły

 3.06 – PODANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW I PRÓB j/w
 21.06 – 25.06 – UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA
SZKOŁY ORAZ ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

11.07 – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

11.07 – 15.07 do godziny 12.00 – POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA
WOLI RZYJĘCIA W POSTACI ZŁOŻENIA ORYGINAŁÓW ŚWIADECTWA ORAZ
ZAŚWIADCZENIA

16.07 o godzinie 12.00 – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY
KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

REKRUTACJA

2019/20

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
- oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata/ finalisty
- 3 poświadczone kopie świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzami
nu oraz zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/ finalisty
Aby otrzymać wpis na świadectwie, skutkujący przyznaniem
punktów w rekrutacji, należy do dnia 7 czerwca przedłożyć u wycho
wawcy klasy:
- oryginały dyplomów, zaświadczeń oraz innych dokumentów
potwierdzających osiągnięcie wysokich lokat w konkursach i zawodach,
zgodnie z wykazem Zarządzenia nr 8 Opolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 26.02.2019
- zaświadczenia o odbyciu minimum 10 godzin wolontariatu w roku
szkolnym 2018/19 - jeśli wolontariat nie był odbywany w szkole

DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ
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