
Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku informuje,                 

że Ministerstwo Edukacji Narodowej i CKE proponują wszystkim chętnym uczniom wzięcie 

udziału w próbnym egzaminie ósmoklasisty w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. 

Udział w egzaminie próbnym jest dobrowolny i będzie odbywał się z wykorzystaniem 

Internetu. Jeżeli uczeń nie ma w domu dostępu do Internetu, będzie miał możliwość 

otrzymania arkuszy egzaminacyjnych w formie wydruków, które będą przygotowane do 

odbioru w szkole. 

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 (www.oke.waw.pl) 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 formie:  

 w pliku w edytorze tekstów; 

lub 

 korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem 

(plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo 

odręcznie); 

 

Uczniowie będą przesyłali swoje rozwiązania do nauczycieli (e-mailem w formie 

uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając                       

ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić 

i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.   

 w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;  

lub 

 w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku 

edytowalnym. 

 

Uczniowie, którzy będą korzystali z arkuszy w formie wydruków, odebranych w 

szkole, po zakończeniu pracy z arkuszem rozwiązania zadań egzaminacyjnych z danego 

przedmiotu będą musieli dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

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 

http://www.cke.gov.pl/
http://www.oke.waw.pl/
http://www.cke.gov.pl/
https://cke.gov.pl/%20egzamin-osmoklasisty/informatory/


 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. 

 

 Marzena Jóźwiak 

 

https://cke.gov.pl/%20egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2018/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

