
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021R. 

Język polski  

Arkusz standardowy zawierał 19 zadań, w tym 11 zadań zamkniętych (zadania wyboru 

wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 8 zadań otwartych. Za 

poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów. 

Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół 

dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Pana Tadeusza 

Adama Mickiewicza) oraz nieliterackiego (fragmentu tekstu Przyjaciel mądrości Tadeusza 

Płużańskiego). Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych 

lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych 

w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury – kart z kalendarza inspirowanych 

lekturami szkolnymi – oraz napisania zaproszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał 

jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawkę – albo 

wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie.  

Matematyka  

Arkusz standardowy zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru 

wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za 

poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. 

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, 

algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały uważnej analizy treści i elementów 

graficznych, a w przypadku zadań otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania 

kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.  

Język obcy nowożytny  

Arkusz standardowy zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne 

rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 

punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz 

21 punkt (38%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od 

ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi 

na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila). 

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie podany wynik 

procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego.  

 Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które 

zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego przedmiotu.  

 Wynik centylowy określa odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), 

którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.  



Przykład: Uczeń, który z języka angielskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia 

(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 72% 

wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 28% 

zdających. Wynik centylowy umożliwia każdemu zdającemu porównanie swojego wyniku z 

wynikami uczniów w całym kraju. 

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

swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

uczniowie otrzymają w szkole 9 lipca br. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy 
Polskiej w roku szkolnym 2020/2021 

Język polski – średnia szkoły: 67 %, stanin 7 - wysoki 

Średnia powiat: 63 % 

 Średnia województwo: 61 % 
 Średnia wieś: 60 % 
 Średnia kraj: 60 % 

Matematyka – średnia szkoły: 47  %, stanin 5 - średni 

 Średnia powiat: 49 % 
 Średnia województwo: 47 % 
 Średnia wieś: 46 % 
 Średnia kraj: 47 % 

Język angielski – średnia szkoły: 63 %, stanin 5 - średni 

 Średnia powiat: 65 % 
 Średnia województwo: 67 % 
 Średnia wieś: 61 % 
 Średnia kraj: 66 % 

 

 


