
 

Drodzy Uczniowie! 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej organizują w daniach: 

30.03 - 01.04.2020 próbny egzamin ósmoklasisty 
 

Poniżej przedstawiam harmonogram: 

- 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski; 

- 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka; 

-   1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne. 
 

Mam świadomość złożonej sytuacji każdego z Was, dlatego jedynie zachęcam, ale nie zobowiązuję 

do wzięcia w nim udziału. Wszyscy ósmoklasiści, którzy mają techniczne i organizacyjne możliwości, 

będą mogli pobrać w dniu egzaminu odpowiednie arkusze i materiały (nagrania dźwiękowe) do 

samodzielnej pracy. 

 

Klucze rozwiązań zostaną podane w późniejszym terminie. 

 

Poniżej załączam adresy stron, na których zostaną udostępnione arkusze egzaminacyjne: 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna – https://www.cke.gov.pl 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – https://www.oke.waw.pl 

 

Po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiążcie zadania w domu w takim 

czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania 

w następującej formie, np.  

 stwórz nowy dokument w jednym z poniższych edytorów tekstu 
o Dokumenty Google – dostępny za darmo on-line, jeśli tylko masz konto Google (gmail.com), 

o Microsoft Word – dostępny za darmo również on-line, jeśli tylko masz konto Microsoft (outlook.com), 

o  LibreOffice Writer (możesz za darmo pobrać https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/). 

 w pierwszej linii dokumentu wpisujesz swój KOD UCZNIA 

 następnie zgodnie ze strukturą arkusza udzielasz odpowiedzi - oznaczając każdą z nich np.: 

o 1 - A  – jeśli chcesz wskazać odpowiedź A w pytaniu/poleceniu oznaczonym cyfrą 1 

o 2 - C  – jeśli chcesz wskazać odpowiedź C w pytaniu/poleceniu oznaczonym cyfrą 2 

o 3 - ….. – po 3 wpisz odpowiedź na pytanie otwarte oznaczone w arkuszu cyfrą 3 

  

 na końcu testu, wciąż w tym dokumencie wstaw nowa stronę i na niej napisz pracę pisemną, 

(uwaga! w jednym pliku mają zostać zawarte arkusz odpowiedzi i praca pisemna) 

 po zakończeniu pracy jeszcze raz upewnij się, że plik w wersji edycyjnej został bezpiecznie 

zachowany (polecenie w menu edytora: Zapisz lub Zapisz jako) 

 tak stworzony plik zapisz dodatkowo jako PDF lub wyeksportuj go do formatu PDF, nadając mu 

właściwą nazwę, która od razu pozwoli mi Cię zidentyfikować 
Na przykład uczeń z klasy 8B o nazwisku Kowalski stworzy plik PDF o nazwie 8B_kowalski.pdf 

 

Tak przygotowany plik PDF prześlij pocztą elektroniczną na adres bw.spsiedem@gmail.com 

najpóźniej do poniedziałku  tj. 06 kwietnia 2020 do godziny 16:00 
 

Powodzenia, 

B. Wilczek 

mailto:bw.spsiedem@gmail.com

