
Egzamin ósmoklasisty: matematyka 
 
 

Ze względu na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym w 2020 r., na stronie 
tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu ósmoklasisty, w jakim pierwotnie miał się  
on odbyć (w kwietniu 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.). 

Poniżej podany jest termin wydrukowany na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego 
 oraz termin, w których egzamin z matematyki zostanie faktycznie przeprowadzony. 

Przedmiot 
Termin wydrukowany na 
stronie tytułowej arkusza 

Termin egzaminu 
w czerwcu 2020 r. 

matematyka 22 kwietnia 2020 r. 17 czerwca 2020 r. (środa) 

 
 

 Egzamin z matematyki trwa 100 minut. 
 

 Arkusz egzaminacyjny zawiera od 19 do 23 zadań. 

 
 W arkuszu jako pierwsze zamieszczone są zadania zamknięte (około 15), a po nich 

zadania otwarte (około 6). 

 
 Za poprawne rozwiązanie zadań zamkniętych otrzymuje się mniej więcej połowę wszystkich 

punktów możliwych do zdobycia. Pozostałą połowę punktów uzyskuje się za rozwiązanie zadań 
otwartych. 

 
 Za rozwiązanie zadania otwartego dowolnym poprawnym sposobem (nawet nie najprostszym) 

otrzymuje się maksymalną liczbę punktów. 

 

W czasie egzaminu: 
 

 każde polecenie przeczytaj uważnie co najmniej dwa razy; 

 zajmij się najpierw zadaniami, które potrafisz rozwiązać; 

 spróbuj sobie przypomnieć rozwiązania podobnych zadań; może dawne pomysły się 

przydadzą; 

 nie trwaj zbyt długo przy jednym pomyśle; jeśli nie daje on oczekiwanych rezultatów, 

spróbuj jeszcze raz od początku, inną metodą; 

 zapisuj wyrażenia algebraiczne, rób rysunki, schematy – zastanów się, o jakie przydatne 

elementy można uzupełnić rysunek dany w zadaniu; 

 nie ma sposobów lepszych i gorszych – za zadanie rozwiązane poprawnym sposobem 

(nawet nie najprostszym) otrzymasz maksymalną liczbę punktów; 

 po rozwiązaniu sprawdź, czy otrzymany wynik spełnia wszystkie warunki sformułowane 

w zadaniu; 

 nie zostawiaj zadań zamkniętych bez odpowiedzi; 

 zapisuj pełne rozwiązania, a nie tylko końcowe rezultaty; 



 jeśli zadanie rozwiązane zostało w brudnopisie, pamiętaj o przepisaniu we 

właściwym miejscu całego toku rozumowania (brudnopisy nie są oceniane); 

 sprawdzaj obliczenia – jeśli zastosujesz poprawną metodę rozwiązania, ale popełnisz 

błędy rachunkowe, nie otrzymasz maksymalnej liczby punktów. 

 

 
 

Trzymam za Was kciuki! 

Powodzenia! 

 

 


