
Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu 

ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.  

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 (nasza komisja  - www.oke.krakow.pl) . 

Terminy publikacji materiałów 

Materiały zostaną opublikowane na stronach CKE oraz OKE 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. 

 

Przebieg egzaminu próbnego w naszej szkole: 
 

W związku z próbnym egzaminem w poniedziałek (30 marca 2020 r.), wtorek (31 marca 2020 

r.) i środę (1 kwietnia 2020 r.) uczniowie klas 8 nie będą mieć zaplanowanych lekcji na Skype 

z żadnego przedmiotu. 

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 pliku w edytorze tekstów lub jeśli jest taka 

możliwość na wykonanym na własnej drukarce wydruku. 

Rekomendujemy, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach 

zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy 

z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów) i bardzo prosimy 

rodziców, aby zapewnili w tym czasie swoim dzieciom jak najlepsze warunki do udziału w tym 

egzaminie, choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do 

zrealizowania. 

Prosimy, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania niezwłocznie po ich uzupełnieniu (w 

wyznaczonym na egzamin czasie) do nauczycieli - wychowawców  e-mailem (w temacie maila 

prosimy wpisać: np. EÓ J.POLSKI TOMASZ KOWALSKI)  w formie uzupełnionych plików 

tekstowych lub zdjęć albo skanów  poszczególnych kartek rozwiązań). Wychowawcy przekażą 

te rozwiązania  poszczególnym nauczycielom uczącym w danej klasie, którzy korzystając ze 

szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz 

przekazać uczniom informację zwrotną. 

Naszym zadaniem jako szkoły jest zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział 

wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. W związku z tym jeżeli dany uczeń nie ma w domu 

dostępu do internetu, a chciałby wziąć udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty  prosimy o jak 

najszybsze zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły - przygotujemy dla takiego ucznia  wydruki 

do odbioru w szkole. 

http://www.cke.gov.pl/
http://www.oke.krakow.pl/

