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PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 30.03 – 01.04.2020R. 

Drodzy Państwo zgodnie wytycznymi MEN i CKE jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia w 

przyszłym tygodniu w dniach 30.03-01.04.2020r egzaminu próbnego dla gimnazjalistów 

 

I. Arkusze do egzaminu próbnego  

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z 

niepełnosprawnościami. 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 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. 

 

 W w/w dniach należy pobrać ze strony (www.cke.gov.pl) odpowiedni arkusz.  

Wszyscy uczniowie w Specjalnej Szkole Podstawowej im .św. Brata Alberta korzystają z arkuszy 

standardowych (arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się) z następującymi oznaczeniami: 

Język Polski  OPOP-100 

Matematyka  OMAP- 100 

Język angielski  OJAP- 100 

Język niemiecki  OJNP- 100 

 

     II. Zadania rodziców/opiekunów i uczniów 

Rodzice i opiekunowie zobowiązani do dopilnowania w określonym terminie (w określonych dniach i 

godzinach)  możliwości pracy uczniów z arkuszami. 

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 ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np. 

1. w pliku w edytorze tekstów; 

2. na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką; 

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

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

4. na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. 

 W związku z licznymi problemami w zakresie sprzętu w miejscach pobytu uczniów prosimy o 

korzystanie z możliwych w  Waszych domowych warunkach możliwości. Proponowana opcja to 3 

lub 4, ale dopuszczamy także inne możliwości wyboru informacji zwrotnej od uczniów. 

W przypadku języków obcych należy pobrać także pliki w fomacie mp3 – do odsłuchu przy 

rozwiązywaniu zadań z arkusza języka obcego.. 

III. Kontakt z nauczycielem  

Kontakt z nauczycielem istnieje w formie zaproponowanej w terminarzu konsultacji . 

Proponujemy, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania  w dniu przeprowadzania egzaminu 

próbnego do nauczycieli odpowiednich przedmiotów egzaminu (np. e-mailem w formie 

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

http://www.cke.gov.pl/
http://www.cke.gov.pl/
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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; podczas 

spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą; czy teżw postaci komentarzy w pliku – w 

przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym. 

 

IV. Dodatkowe  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. 

 

V. Dodatkowe informacje 

 

W przypadku jakichkolwiek trudności z realizacją egzaminu próbnego ósmoklasisty prosimy o 

kontakt z wychowawcą klasy 8 lub dyrektorem MOS. 

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

