Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie.
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują
materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,
matematyki oraz języków obcych nowożytnych.
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 ( 120 minut)
• 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka (100 minut)
• 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne (90 minut)
Uczniowie z przedłużony czasem mogą wydłużyć czas pracy z arkuszem:
a. z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
b. z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
c. z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.
Czas pracy z arkuszem dostosowanym do rodzaju niepełnosprawności wydrukowany na stronie
tytułowej arkusza uwzględnia już przedłużenie.
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.
• w pliku w edytorze tekstów;
• na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
• korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik
edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
• na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli uczących( emailem 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.
Przystąpienie do próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne.
Jednak zachęcamy, aby do tego egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie klas 8 Szkoły
Podstawowej nr 2 w Legionowie.
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).

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie
uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na
rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości
i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości
i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Egzamin nie będzie oceniany oceną
cząstkową wystawioną przez nauczyciela.
Przypominam, że decyzja o przystąpieniu bądź nieprzystąpieniu uczniów do powyższych
próbnych egzaminów należy do Państwa i do Uczniów.
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