
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
W 2021 ROKU

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY



JĘZYK POLSKI
➢ Przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które 

zawierają zmniejszony zakres wymagań z podstawy programowej oraz 
skróconą listę lektur obowiązkowych;

➢ Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać 45 punktów, w tym 25 za 
rozwiązanie zadań z części pierwszej obejmujących czytanie ze 
zrozumieniem, argumentowanie, interpretację tekstów kultury, znajomość 
i rozumienie utworów literackich, znajomość i posługiwanie się poprawną 
polszczyzną oraz 20 za wypracowanie (dwie formy do wyboru: 
rozprawka albo opowiadanie twórcze).



LISTA LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH - EGZAMIN 2021 R.
LEKTURY, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ (TREŚĆ, PROBLEMATYKA) BĘDZIE SPRAWDZANA W ARKUSZU EGZAMINACYJNYM:

1.. Charles Dickens Opowieść wigilijna

2. Aleksander Fredro Zemsta

3. Jan Kochanowski wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

4. Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec

5. Adam Mickiewicz Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość)

6. Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę

7. Henryk Sienkiewicz Quo vadis, Latarnik

8. Juliusz Słowacki Balladyna

UWAGA! UCZEŃ W WYPRACOWANIU MOŻE SIĘ ODWOŁAĆ DO POZOSTAŁYCH LEKTUR Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ, ALE 
ZNAJOMOŚĆ TREŚCI I PROBLEMATYKI TYCH TEKSTÓW NIE BĘDZIE SPRAWDZANA W SAMYM ARKUSZU
(S. Żeromski Syzyfowe prace, I. Krasicki Żona modna, S. Mrożek Artysta, M. Wańkowicz Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy 
i owędy (wybrany reportaż), J. Kochanowski Pieśni, Treny (I i V), A. Mickiewicz wybrany sonet z cyklu Sonety krymskie) 



MATEMATYKA
➢ Przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które 

zawierają zmniejszony zakres wymagań z podstawy programowej 
(szczegółowe informacje dostępne są w aneksie do informatora - link na 
końcu prezentacji)

➢ Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów,w tym: 
15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte;

➢ Zmniejszona liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020 →6).



JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
➢ Przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, 

które zawierają zmniejszony zakres wymagań z podstawy programowej;
➢ Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków 

językowych w wypowiedziach pisemnych –A2;
➢ Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym: 

34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte;
➢ Zmniejszona zostanie liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność 

rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków 
językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów 
pisanych i znajomość środków językowych.



WIĘCEJ INFORMACJI
➢ Informator i aneks - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20pols
ki_E8_standardowy.pdf

➢ Informator i aneks - egzamin ósmoklasisty z matematyki

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_matematyka_E8_sta
ndardowy.pdf

➢ Informator i aneks - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_E8_standardowy.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_E8_standardowy.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_matematyka_E8_standardowy.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_matematyka_E8_standardowy.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski.pdf


Źródła
Prezentację opracowano w oparciu o informacje zawarte na stronie Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/

oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

https://oke.jaworzno.pl/www3/

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na powyższych 
stronach (zakładka “Egzamin ósmoklasisty”)

Magdalena Piotrowska
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