PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASITY
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała materiały do próbnego egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Materiały będą dostępne na stronach CKE www.cke.gov.pl oraz OKE www.oke.jaworzno.pl
w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek),
31 marca br. (wtorek),
1 kwietnia br. (środa),

ok. godz. 9:00 – język polski;
ok. godz. 9:00 – matematyka;
ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zachęcamy uczniów klasy ósmej do przystąpienia do próbnego egzaminu .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.
UWAGA!
ROZWIĄZANIA ZADAŃ NALEŻY ZAPISAĆ WYBIERAJĄC JEDNĄ Z TRZECH FORM:
1.
2.
3.
4.

W pliku w edytorze tekstów;
Na wydruku;
Na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
Korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (odpowiedzi
zapisywane ręcznie lub komputerowo).

Prace należy przesłać e-mailem do nauczycieli w formie uzupełnionych plików lub zdjęć:
1.
2.
3.
4.
5.

j.polski – Renata Jakóbczyk
matematyka – Anna Janus
j.angielski – gr.I – Anna Kędzierska
j.angielski – gr.II – Agnieszka Dąbrowska
j.niemiecki – Joanna Wróbel-Kasperska

e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

renata.jakobczyk16@gmail.com
annajanus18@gmail.com
zs1lazy.ang@gmail.com
adabrowska26@gmail.com
joanna.kasperska11@gmail.com

Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, 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).
Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty
Jednocześnie przypominamy, że szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są
na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
www.oke.jaworzno.pl
Prosimy o ich śledzenie.

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.

Uczniowie, którzy mogą mieć jakiekolwiek problemy techniczne lub organizacyjne
proszeni są o zgłoszenie do wychowawcy Pani Renaty Jakóbczyk.
Udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty jest dobrowolny. Ma charakter informacyjny
i diagnostyczny.
Z próbnego egzaminu ósmoklasisty nie będą wystawiane oceny.

