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Wstępna informacja o egzaminie ósmoklasisty  
przeprowadzanym 25, 26 i 27 maja 2021 roku w terminie głównym  

na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 

 
1. Informacje ogólne 

W dniach: 25, 26 i 27 maja 2021  roku zostanie przeprowadzony w całym kraju egzamin 

ósmoklasisty dla uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej.  

Formuła egzaminu 

Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się z następujących przedmiotów: 

− języka polskiego, 

− matematyki, 

− języka obcego nowożytnego. 

Wymagania egzaminacyjne 

Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych  

w podstawie programowej dla drugo etapu edukacyjnego z przedmiotów egzaminacyjnych. Mogą one też 

odnosić się do treści nauczania – wymagań szczegółowych z zakresu danego przedmiotu ujętych 

w podstawie programowej dla tego przedmiotu w pierwszym etapie edukacyjnym. Zestawy egzaminacyjne 

z wszystkich przedmiotów zawierają zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte.  

Przebieg egzaminu 

25 maja 2021 roku (wtorek) –z język polski 
– rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 120 minut (dla uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do 180 minut) 

26 maja 2021 roku (środa) –matematyka 
– rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 100 minut (dla uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do 150 minut) 

27 maja 2021 roku (czwartek) –z język obcy nowożytny 
– rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 90 minut (dla uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do 135 minut). 
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Instytucje odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu 

Egzamin ósmoklasisty finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Arkusze egzaminacyjne ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. 

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w szkołach na terenie województw kujawsko- 
-pomorskiego i pomorskiego należy do zadań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.  

 

Najważniejsze zadania OKE w Gdańsku to: 

• zebranie danych egzaminacyjnych o uczniach klas ósmych szkoły podstawowej  

• zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich 

zastępców, w tym przekazanie informacji dotyczących procedur organizacji i przeprowadzenia egzaminu 

• odbiór arkuszy egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminacyjnej od przewodniczących zespołów 

egzaminacyjnych lub osób przez nich upoważnionych  

• przekazanie arkuszy egzaminacyjnych do placówek sprawdzania 

• ocenienie odpowiedzi uczniów zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w całym kraju 

• odbiór arkuszy egzaminacyjnych z placówek sprawdzania 

• ustalenie wyników egzaminu 

• przekazanie szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty dla każdego 

ucznia 

• przekazanie wyników do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz właściwych kuratoriów oświaty  

i organów prowadzących szkoły. 

Za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiada przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

 
2. Uczestnicy egzaminu 

Do egzaminu ósmoklasisty w województwie kujawsko-pomorskim i w województwie pomorskim zgłoszono 

42 743 uczniów z 1 330 szkół podstawowych (Tabela 1.). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 

(OKE) do wszystkich zakresów egzaminu łącznie zamówiła 128 229  arkuszy egzaminacyjnych, w tym 

58 395 dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego i 69 834 dla uczniów z województwa 

pomorskiego. 

Tabela 1. Zestawienie liczby szkół i liczby uczniów zgłoszonych do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego 25, 26  
i 27 maja 2021 roku na terenie działalności OKE w Gdańsku  

Województwo Razem 
kujawsko-pomorskie pomorskie 

Liczba szkół Liczba uczniów Liczba szkół Liczba uczniów Liczba szkół Liczba 
uczniów 

664 19 465 666 23 278 1 330 42 743 
 

Około 95% ósmoklasistów w województwie kujawsko-pomorskim i około 96% w województwie pomorskim 

będzie rozwiązywało zadania z arkuszy standardowych przeznaczonych dla uczniów bez 

niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 
 
 



Gdańsk, 18 maja 2021 roku 3 

Tabela 2. Zestawienie liczby uczniów i zamówionych arkuszy egzaminacyjnych z uwzględnieniem typów 
arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego i matematyki 

Typ arkusza egzaminacyjnego 
Liczba uczniów 
w województwie 

kujawsko-pomorskim 

Liczba uczniów 
w województwie  

pomorskie 
Łącznie 

dla uczniów bez niepełnosprawności 
i uczniów ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się 

18540 22279 40819 

dla uczniów z autyzmem,  
w tym z zespołem Aspergera 160 152 312 

dla uczniów słabowidzących i niewidomych 
(czcionka Arial 16 pkt, Arial 24 pkt lub 
Brajl) 

63 80 143 

dla uczniów słabosłyszących  
i niesłyszących  79 67 146 

dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim 532 399 931 

dla uczniów z afazją 4 60 64 
dla cudzoziemców 66 224 290 
dla uczniów z porażeniem mózgowym 
dziecięcym 5 8 13 

dla uczniów ze dysfunkcjami sprzężonymi  16 9 25 
 

W części trzeciej około 97% ósmoklasistów z województwa kujawsko-pomorskiego i około 98%  

z województwa pomorskiego zostało zgłoszonych do egzaminu z języka angielskiego.  

Tabela 3. Zestawienie liczby uczniów zgłoszonych do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 

a) województwo kujawsko-pomorskie  

Typ arkusza egzaminacyjnego 
Liczba uczniów w województwie kujawsko-pomorskim 

Język 
angielski 

Język 
francuski 

Język 
hiszpański 

Język 
niemiecki 

Język 
rosyjski Łącznie 

dla uczniów bez 
niepełnosprawności i uczniów 
ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się 

18 201 8 7 356 34 18 606 

dla uczniów z autyzmem,  
w tym z zespołem Aspergera 157 0 0 3 0 160 

dla uczniów słabowidzących 
i niewidomych (czcionka Arial 
16 pkt, Arial 24 pkt lub Brajl) 

60 1 0 2 0 63 

dla uczniów słabosłyszących 
i niesłyszących 77 0 0 2 0 79 

dla uczniów 
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim 

444 0 0 86 2 532 

dla uczniów z afazją 4 0 0 0 0 4 
dla uczniów z porażeniem 
mózgowym dziecięcym 5 0 0 0 0 5 

dla uczniów ze dysfunkcjami 
sprzężonymi  14 0 0 2 0 16 
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b) województwo pomorskie  

Typ arkusza egzaminacyjnego 
Liczba uczniów w województwie pomorskim 

Język 
angielski 

Język 
francuski 

Język 
hiszpański 

Język 
niemiecki 

Język 
rosyjski Łącznie 

dla uczniów bez 
niepełnosprawności i uczniów 
ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się 

22 056 8 4 427 8 22 503 

dla uczniów z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera 148 0 0 4 0 152 

dla uczniów słabowidzących 
i niewidomych (czcionka Arial 
16 pkt, Arial 24 pkt lub Brajl) 

78 0 0 2 0 80 

dla uczniów słabosłyszących 
i niesłyszących 64 0 0 3 0 67 

dla uczniów 
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim 

317 0 0 82 0 399 

dla uczniów z afazją 60 0 0 0 0 60 
dla uczniów z porażeniem 
mózgowym dziecięcym 8 0 0 0 0 8 

dla uczniów ze dysfunkcjami 
sprzężonymi  7 0 0 2 0 9 

 

Zestawienie liczby uczniów zgłoszonych do egzaminu w poszczególnych powiatach województwa 

kujawsko-pomorskiego i pomorskiego przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 4. Zestawienie liczby szkół i liczby uczniów zgłoszonych do egzaminu z podziałem na powiaty 
a) województwo kujawsko-pomorskie  b) województwo pomorskie   

Powiat/Miasto Liczba 
szkół 

Liczba 
uczniów  Powiat/Miasto Liczba 

szkół 
Liczba 

uczniów 
aleksandrowski 24 514  bytowski 35 807 
brodnicki 30 822  chojnicki 32 1064 
bydgoski 35 1255  człuchowski 21 601 
chełmiński 23 460  gdański 35 1328 
golubsko-dobrzyński 20 431  kartuski 62 1863 
grudziądzki 25 401  kościerski 31 834 
inowrocławski 55 1481  kwidzyński 28 936 
lipnowski 28 657  lęborski 22 619 
Bydgoszcz 63 2913  Gdańsk 97 4046 
Grudziądz 19 939  Gdynia 40 1994 
Toruń 41 1733  Słupsk 16 813 
Włocławek 21 961  Sopot 7 215 
mogileński 21 456  malborski 19 610 
nakielski 34 899  nowodworski 12 333 
radziejowski 16 362  pucki 29 898 
rypiński 23 448  słupski 42 938 
sępoleński 21 465  starogardzki 35 1383 
świecki 38 1025  sztumski 31 386 
toruński 39 1098  tczewski 58 1209 
tucholski 17 467  wejherowski 14 2401 
wąbrzeski 11 357     
włocławski 36 708     
żniński 24 613     
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3. Obserwacja egzaminu 
Na podstawie §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512 ze 

zm.) obserwatorami egzaminu mogą być  

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania; 

2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;  

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, 

szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

Kuratorzy oświaty, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie gmin oraz dyrektorzy placówek 

doskonalenia nauczycieli i dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, po konsultacji z dyrektorem 

OKE w Gdańsku, delegowali pracowników do przeprowadzenia obserwacji przebiegu egzaminu we 

wskazanych szkołach. 

Tabela 5. Liczba wystawionych upoważnień do obserwowania egzaminu ósmoklasisty 
Województwo Liczba upoważnień 
kujawsko-pomorskie 71 
pomorskie 61 

Razem 132 
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4. Sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych 

Sprawdzanie prac egzaminacyjnych z języka polskiego w województwie kujawsko-pomorskim 

i w województwie pomorskim odbędzie w następujących miastach: Bydgoszcz, Brodnica, Grudziądz, 

Inowrocław, Świecie, Toruń, Włocławek, Chojnice, Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Malbork, Tczew, Starogard 

Gdański, Słupsk i Wejherowo.  

Ocenianie uczniowskich rozwiązań zadań egzaminacyjnych z matematyki zostanie przeprowadzone 

w: Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Nakle nad Notecią, Świeciu, Toruniu, Włocławku,  

Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie. 

Prace z  języków obcych nowożytnych będą sprawdzane w: Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu, 

Grudziądzu, Włocławku, Gdańsku, Gdyni, Rumi, Kartuzach, Pruszczu Gdańskim, Lęborku, Słupsku 

i w Starogardzie Gdańskim. 

Ogółem utworzono 83 zespoły egzaminatorów. Do sprawdzania odpowiedzi uczniów dyrektor OKE  

w Gdańsku powołał 1 635  egzaminatorów. Powołani egzaminatorzy będą oceniali zadania otwarte zgodnie 

z jednolitymi zasadami w całym kraju.  

Tabela 6. Liczba powołanych zespołów egzaminatorów i egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty 

Województwo 
Liczba zespołów egzaminatorów  Liczba egzaminatorów 

 z języka 
polskiego z matematyki 

z języków 
obcych 

nowożytnych 
 z języka 

polskiego z matematyki 
z języków 
obcych 

nowożytnych 

kujawsko-pomorskie 16 17 9 322 355 179 

pomorskie 18 12 11 340 234 205 

Razem 34 29 20 662 589 384 
Ogółem 83 1635 

 

Na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów oraz po elektronicznym odczytaniu 

zaznaczeń na kartach odpowiedzi OKE w Gdańsku ustali wyniki egzaminu, które będą przesłane uczniom, 

szkołom, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, organom prowadzącym szkoły i organom nadzorującym szkoły.  

Przedstawianie wyników egzaminu 

Wyniki egzaminu będą wyrażane w skali procentowej i centylowej, oddzielnie dla każdej części 

egzaminu. Dla zdających w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim wyniki egzaminu w skali 

procentowej (zaokrąglone do liczby całkowitej) ustali Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. 

Na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe Centralna Komisja Egzaminacyjna 

w Warszawie określi dla każdego możliwego wyniku, jaki odsetek zdających (zaokrąglony do liczby 

całkowitej) w całym kraju uzyskał taki sam lub niższy wynik (skala centylowa). Każdy ósmoklasista otrzyma 

informację dotyczącą swojego wyniku z trzech przedmiotów egzaminacyjnych. 

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia 

uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
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