
16 grudnia 2020r. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki dotyczące zmian 

wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. 

Poniżej najistotniejsze informacje: 

Egzamin ósmoklasisty z JĘZYKA POLSKIEGO: 

- egzamin z języka polskiego przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, 

zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę 

lektur 

- czas trwania egzaminu: 120 minut 

- za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (to jest o 5 punktów mniej niż w 

latach ubiegłych), w tym: 

 część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów 

literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną 

polszczyzną- 25 punktów (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50% zadań otwartych) 

 część 2: wypracowanie- 20 punktów 

- temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka lub opowiadanie 

- w wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej 

warunki tematu 

 Egzamin ósmoklasisty z MATEMATYKI: 

- egzamin z matematyki przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, 

zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez działań 

dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na 

pierwiastkach, stereometrii) 

- czas trwania: 100 minut 

- za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (to jest o 5 punktów mniej niż w 

latach ubiegłych), w tym: zadania zamknięte- 15 punktów, zadania otwarte- 10 punktów 

- liczba zadań otwartych: 4 (w latach ubiegłych zadań otwartych było 6) 

  

Egzamin ósmoklasisty z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: 

- egzamin z języka obcego nowożytnego przeprowadzany jest na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz 

ograniczony zakres środków gramatycznych 

- czas trwania: 90 minut 

- za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (to jest o 5 punktów mniej niż w 

latach ubiegłych), w tym: zadania zamknięte- 34 punkty, zadania otwarte- 21 punktów 

- mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność 

reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamnkniętych sprawdzających 

rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych 

 Link do strony z informacjami o wyżej wspomnianych zmianach, linkami do Rozporządzenia i do 

załączników z wymaganiami:https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-

osmoklasisty-i-maturalnym 
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