Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 grudnia 2017 r.
dotycząca przykładowych arkuszy egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty
(E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019
Uprzejmie informuję, że 18 grudnia br. (poniedziałek) ok. godz. 12:00 Centralna Komisja
Egzaminacyjna opublikuje przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty z:
 języka polskiego
 matematyki
 języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, włoskiego).
Arkusze zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) w zakładce „Egzamin
ósmoklasisty” > „Arkusze” (link).
W przypadku wszystkich ww. przedmiotów opublikowane zostaną:
 arkusze egzaminacyjne:
 w formie standardowej (dla uczniów bez niepełnosprawności oraz dla uczniów ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się)
 w formie dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym: niesłyszących
i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową
spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 dla cudzoziemców (w przypadku języka polskiego i matematyki)
 zasady oceniania rozwiązań zadań wraz z przykładowymi ocenionymi rozwiązaniami zadań
otwartych.
Dodatkowo w przypadku przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języków obcych nowożytnych
opublikowane zostaną nagrania (w formacie .mp3) do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu oraz
transkrypcje nagrań.
Zadania w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały stopień opanowania
wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej (link). Siódmoklasiści mogą zatem nie potrafić rozwiązać części zadań – przed nimi
jeszcze prawie półtora roku na realizację wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej
i – tym samym – pełne przygotowanie do egzaminu. Warto zatem przykładowe arkusze egzaminacyjne
potraktować wyłącznie jako materiał poglądowy, wykorzystać go do wspólnych ćwiczeń
wykonywanych w parach bądź małych grupach, przy wsparciu nauczyciela. Odradzamy
wykorzystywanie arkuszy jako materiału do przeprowadzania próbnego egzaminu, a tym bardziej jako
materiału służącego ocenianiu wiedzy uczniów na bieżącym etapie. Przykładowe arkusze
egzaminacyjne mają służyć przede wszystkim zapoznaniu uczniów z formułą arkusza egzaminacyjnego,
który będzie obowiązywał na egzaminie ósmoklasisty od 2019 r. Stanowią niejako uzupełnienie zadań
opublikowanych w informatorach (link).
Uprzejmie informuję również, że w grudniu 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje
arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka
polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
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