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Egzamin W pigułCE  
(na podstawie Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019, CKE)

Cechy egzaminu ósmoklasisty
▪  Jest powszechny – zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem uczniów zwolnionych z egzaminu.
▪ Jest obowiązkowy – przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
▪ Nie można go nie zdać – nie ma określonego minimalnego wyniku zaliczającego egzamin.
▪  Jest zewnętrzny – chociaż jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni w macierzystej szkole ucznia, to 

zakodowane prace są oceniane przez egzaminatorów OKE według jednakowych zasad dla całego kraju.

Funkcje egzaminu ósmoklasisty
▪ Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów – dostarcza informacji zwrotnej na temat tego poziomu.
▪  Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych – wyniki egzaminu ósmoklasisty są 

wykorzystywane jako kryteria w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 
▪ Przeprowadzany jest w drugim dniu egzaminu ósmoklasisty.
▪  Trwa 100 minut, a dodatkowo uczeń otrzymuje 5 minut  

na sprawdzenie poprawności przeniesienia swoich odpowiedzi  
na kartę odpowiedzi.

▪  Bada umiejętności określone w podstawie programowej  
kształcenia ogólnego z matematyki dla pierwszych dwóch  
etapów edukacyjnych (klasy I–VIII) – zarówno wymagania  
ogólne, jak i szczegółowe (oprócz działów XIV–XVIII  
podstawy programowej dla klas VII i VIII).

arkusz egzaminacyjny z matematyki
W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 19 do 23 zadań.  
Jako pierwsze zamieszczone będą zadania zamknięte,  
a po nich – zadania otwarte.

Typ zadania aktywność  
ucznia

Co jest oceniane  
(Co ma zawierać rozwiązanie)

Sposób oceny  
(Zasady oceniania)

Liczba zadań  
w arkuszu

zadanie  
zamknięte

wskazanie  
odpowiedzi  
spośród  
podanych

zakodowana odpowiedź  
na karcie odpowiedzi

1 p. – za poprawną  
odpowiedź

0 p. – za błędną  
odpowiedź albo jej brak

14–16
(łącznie 14–16 p.)

zadanie  
otwarte

wykonanie  
polecenia

sformułowanie 
odpowiedzi

uzasadnienie 
wskazanych 
zależności

tok rozumowania  
(np. rachunki, przekształcenia, 
wnioski)

efekt rozwiązania zadania  
(np. rysunek, odpowiedź)

Ocenę otrzymuje uczeń 
w zależności od tego jak 
daleko dotarł w drodze  
do całkowitego  
rozwiązania zadania. 
Maksymalnie to 2–4 p. 
zależnie od złożoności 
zadania.

5–7
(łącznie 14–16 p.)
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PoradY eksPerta
Jak zaplanować pracę z uczniami?
▪ Monitoruj realizację podstawy programowej.
▪ Oswajaj uczniów z różnymi typami zadań.
▪ Ucz strategii rozwiązywania zadań zamkniętych.
▪  W zadaniach zamkniętych zwracaj uczniom uwagę na poprawne  

kodowanie odpowiedzi.
▪ Wyrabiaj u uczniów nawyk zapisywania pełnego rozwiązania zadań otwartych.
▪ Pokazuj różne sposoby rozwiązania tego samego zadania otwartego.
▪ Utrwalaj u uczniów nawyk sprawdzania rozwiązania z warunkami zadania.
▪ Rozwiązuj z uczniami zadania „na dowodzenie”.

Co sprzyja uczeniu i utrwaleniu materiału? – Warto wykorzystać!

Zadawaj zadania różnych typów.
Zadawaj zestawy zadań z różnych działów.

Organizuj pracę na lekcji w taki sposób, aby uczniowie 
tłumaczyli sobie nawzajem rozwiązanie zadania  
(np. stosuj metodę kuli śniegowej).

Proś o referowanie rozwiązań zadań 
(np. z informatora).

▪  Analiza i opis rozwiązanego zadania 
(tłumaczenie sobie na głos) sprzyja 
zrozumieniu zagadnienia, podobnie  
analiza (na głos) błędnego rozwiązania  
w celu odszukania błędu.

▪  Kodowanie informacji jest dużo bardziej 
skuteczne, jeśli nauka odbywa się  
z myślą o konieczności przekazania  
zdobytej wiedzy kolejnej osobie. 

▪  Przy utrwalaniu materiału znacznie 
lepsze rezultaty daje przeplatanie  
ćwiczeń z różnych działów.  

▪  Stosowanie różnorodnych ćwiczeń  
stymuluje pracę mózgu.

Co sprzyja efektywnej nauce?
▪  Za najważniejsze czynniki w procesie 

efektywnej nauki uznaje się:
●  zrozumienie, 
●  koncentrację, 
●  sposoby nauki, 
●  regularne przerwy.

▪  Szybkości zapamiętywania sprzyja:
●  motywacja, 
●  pozytywne nastawienie,
●  dobry nastrój.



SCEnariuSz LEkCJi: Już za rok egzamin ósmoklasisty

1. Ogólne informacje o egzaminie ósmoklasisty  
załączniki: Egzamin w pigułce, Co Ty wiesz o egzaminie
Tę część lekcji można zrealizować na różne sposoby z wykorzystaniem załączników.
Propozycja 1. Po zreferowaniu przez nauczyciela założeń egzaminu ósmoklasisty z matematyki (patrz: egzamin 
w pigułce) uczniowie samodzielnie rozwiązują test Co ty wiesz o egzaminie.
Propozycja 2. Nauczyciel w ramach pracy domowej zadaje odszukanie w internecie informatora CKE i przeczytanie 
opisu egzaminu, a na lekcji uczniowie samodzielnie, parami lub w grupach rozwiązują test Co ty wiesz o egzaminie.
Propozycja 3. Uczniowie na forum klasy rozwiązują test Co ty wiesz o egzaminie i dyskutują nad odpowiedziami. 
W razie potrzeby odwołują się np. do informatora CKE lub nauczyciela – tu w roli moderatora i eksperta.

2. Budowa arkusza egzaminacyjnego – typy zadań  
załączniki: Egzamin w pigułce, Co Ty wiesz o egzaminie
Rozwiązany w części pierwszej lekcji test jest punktem wyjścia do dyskusji o typach zadań egzaminacyjnych. W tej 
części uczniowie powinni poznać budowę arkusza egzaminacyjnego z matematyki (patrz: egzamin w pigułce).

3. Techniki i sposoby rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych  
załącznik: Typy do ogarnięcia, czyli jak poradzić sobie z zadaniami na egzaminie
Na wstępie tej części lekcji uczniowie rozwiązują zadania A i B. Wszyscy uczniowie mogą rozwiązywać obydwa 
zadania lub można podzielić klasę tak, aby połowa uczniów rozwiązywała zadanie A, a druga połowa – zadanie B. 
Po rozwiązaniu zadań następuje dyskusja z wykorzystaniem pytań zamieszczonych w załączniku.
W zadaniu A uczniowie powinni zaproponować różne sposoby zapisu obliczeń. Daje to okazję do sformułowania 
wniosku o różnych sposobach rozwiązania i jego zapisu. 
W zadaniu B uczniowie powinni zauważyć, że można: 
▪  rozwiązać je jak zadanie otwarte i po rozwiązaniu odszukać odpowiedź w zestawie odpowiedzi.
▪  eliminować błędne odpowiedzi, np. 

Jeśli tasiemkę o długości 4 cm podzielono na dwa kawałki, to dłuższy kawałek musi mieć więcej niż 2 cm, 
zatem wyeliminować można odpowiedzi C i D.

▪  sprawdzać odpowiedzi z warunkami zadania, np. 
Gdyby dłuższy kawałek miał 3 cm, to krótszy musiałby mieć 1 cm. Wówczas stosunek długości krótszego 
odcinka do długości dłuższego to 1 : 3, zatem odpowiedź A nie spełnia warunków zadania.  
Gdyby dłuższy kawałek miał 2,4 cm, to krótszy: 1,6 cm. Widać, że 1,6 : 2,4 to tyle samo co 2 : 3, zatem 
odpowiedź B spełnia warunki zadania.

Druga część tego fragmentu lekcji polega na sformułowaniu w czasie burzy  
mózgów zestawu dobrych rad przydatnych przy rozwiązywaniu zadań, np.
Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych
▪  stosuj różne techniki rozwiązania zadania;
▪  sprawdź poprawność odpowiedzi z warunkami zadania.
Przy rozwiązywaniu zadań otwartych
▪  zaplanuj zapis rozwiązania (zaplanuj wykorzystanie miejsca na rozwiązanie);
▪  zapisuj obliczenia (przedstaw tok rozumowania), a nie tylko wynik obliczeń;
▪  sprawdź odpowiedź z warunkami zadania.

4. przepis na sukces na egzaminie  
załącznik: Przepis na sukces na egzaminie
Uczniowie po samoocenie stanu przygotowania do egzaminu w podanych obszarach (zarówno merytorycznych, 
jak i „technicznych”) powinni sformułować listę zaleceń i założeń dotyczących przygotowania do egzaminu. 
Warto, by uczniowie sami doszli do sformułowań typu: systematyczna powtórka, odrabianie prac domowych, 
analiza rozwiązanych zadań, próbne egzaminy, staranne zapisy, pilnowanie czasu pracy itd. 
Warto taką samoocenę przeprowadzić kilkukrotnie w trakcie przygotowań do egzaminu.

5. zestaw przykładowych zadań egzaminacyjnych  
załącznik: Trening czyni mistrza
Na zakończenie tej lekcji proponujemy zestaw zadań egzaminacyjnych trening czyni mistrza.

Karty pracy i odpowiedzi znajdziesz na  w kategorii Pomoce > Projekty



CO Ty WiESz O EgzaminiE

zadanie 1. (0–1) 
Czy egzamin ósmoklasisty jest egzaminem zewnętrznym?  
Wybierz odpowiedź T albo n i jej uzasadnienie spośród a albo B.

t Tak,
ponieważ

a.  jest pisany przez ucznia w jego macierzystej szkole.

N Nie, B.  jest oceniany przez egzaminatorów OKE.

zadanie 2. (0–1) 
W którym dniu egzaminu ósmoklasisty przeprowadzany jest egzamin z matematyki? 
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
a. W pierwszym. B. W drugim. C. W trzecim. d. Nie jest to ustalone.

zadanie 3. (0–1) 
uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami a i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych 
literami C i D.
Na rozwiązanie arkusza z matematyki przewidziano a / B.  a. 100 minut B. 120 minut
Na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi  
na kartę odpowiedzi przewidziano C / d.  C. 5 minut d. 10 minut

zadanie 4. (0–1) 
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. P F

Egzamin ósmoklasisty bada wiedzę i umiejętności zrealizowane tylko w ósmej klasie szkoły 
podstawowej. P F

zadanie 5. (0–2) 
Ile zadań będzie w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na egzaminie ósmoklasisty oraz ile maksymalnie punktów 
będzie można uzyskać za rozwiązanie tego arkusza? 
Sformułuj odpowiedź.

zadanie 6. (0–3) 
Za poprawne rozwiązanie arkusza ósmoklasisty z matematyki można było uzyskać 30 punktów, z czego 50% 
za zadania zamknięte. Liczba zadań otwartych stanowiła 1

3
 liczby zadań zamkniętych. Tylko w jednym zadaniu 

maksymalna liczba punktów do zdobycia była równa 2. 
uzasadnij, że przy takich założeniach tylko jedno zadanie mogło mieć maksymalną liczbę punktów równą 4.

Karty pracy i odpowiedzi znajdziesz na  w kategorii Pomoce > Projekty



Typy DO OgarnięCia, CzyLi Jak pOraDzić SOBiE z zaDaniami na EgzaminiE

I. Rozwiąż zadania A i B, a następnie odpowiedz na pytania zamieszczone pod nimi.

zadanie a
Tasiemkę długości 4 cm rozcięto na dwa kawałki, których długości pozostają w stosunku 2 : 3. Jaką długość 
ma dłuższy kawałek?
zapisz obliczenia. 

zasady oceniania:
2 p. – rozwiązanie pełne.
1 p. – przedstawienie poprawnej metody wyznaczenia długości dłuższego kawałka.
0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.

zadanie B
Tasiemkę długości 4 cm rozcięto na dwa kawałki, których długości pozostają w stosunku 2 : 3. Jaką długość 
ma dłuższy kawałek? 
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
a. 3 cm B. 2,4 cm C. 2 cm d. 1,6 cm
zasady oceniania:
1 p. – odpowiedź poprawna.
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

▪ Czym się różnią te zadania? 
▪ Czym się różnią odpowiedzi do tych zadań?
▪ Opisz sposób rozwiązania każdego zadania. 
▪ Czym się różnią sposoby rozwiązywania tych zadań? 
▪ Co oceniane jest w każdym zadaniu?

II. O czym warto pamiętać podczas rozwiązywania poszczególnych typów zadań? Zapisz propozycje dobrych rad 
w wyznaczonych miejscach poniżej. 

 
przy rozwiązywaniu  
zadań zamkniętych

 
przy rozwiązywaniu  

zadań otwartych



przEpiS na SukCES na EgzaminiE

I. Oceń swoje przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w skali stopni szkolnych (zamaluj odpowiednie pole).

Opanowanie wiedzy i umiejętności przedmiotowych ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Dyscyplina w kwestii czasu ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Umiejętność opanowania stresu ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Umiejętność kodowania karty odpowiedzi ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Opanowanie sposobów rozwiązywania zadań zamkniętych ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Staranność zapisu rozwiązań zadań otwartych ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Umiejętność zagospodarowania miejsca na rozwiązanie ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

II. Zastanów się, jak zaplanować przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty. Sformułuj swój przepis na sukces.

1. 

3. 

2. 

4. 

treNINg CzYNI mIstrza

Przykładowy zestaw zadań egzaminacyjnych

zadanie 1. (0–1) 

W klasie jest 30 uczniów. Liczba dziewcząt stanowi 2
3

 liczby wszystkich chłopców. Ile dziewcząt jest w tej klasie? 
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
a. 10 B. 12 C. 18 d. 20

zadanie 2. (0–1) 
Dane są cztery liczby: LIV, XXXV, CV, LVI.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczbą, którą należy odrzucić, aby otrzymać zestaw trzech liczb podzielnych przez tę samą liczbę naturalną różną 
od 1, jest 
a. LIV B. XXXV C. CV d. LVI

zadanie 3. (0–1) 
Ile różnych odcinków, których końcami są punkty odpowiadające liczbom naturalnym dwucyfrowym, a środek 
wypada w punkcie odpowiadającym liczbie podzielnej przez 25, można zaznaczyć na osi liczbowej? 
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
a. 147 B. 120 C. 98 d. 79

zadanie 4. (0–1) 
uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami a i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych 
literami C i D.
Wartość wyrażenia 1,2 : 0,6 : 0,2 jest równa a / B.  a. 10 B. 1
Wartość wyrażenia 1,5 : 0,03 jest równa wartości wyrażenia C / d. C. 15 : 0,3 d. 0,15 : 0,3

zadanie 5. (0–1) 
Kąt przy podstawie trójkąta równoramiennego ma miarę 30°. Poprowadzono proste zawierające wysokości tego 
trójkąta. Czy punkt przecięcia tych prostych będzie należał do trójkąta? 
Wybierz odpowiedź T albo n i jej uzasadnienie spośród a, B albo C. 

t Tak,
ponieważ

a.  trójkąt jest równoramienny.

B.  kąt przy podstawie jest ostry.
N Nie, C.  kąt przy podstawie ma mniej niż 45°.

Karty pracy i odpowiedzi znajdziesz na  w kategorii Pomoce > Projekty



informacje do zadań od 6. do 8.

Z kwadratów o boku długości 1 budowano prostokąty według pewnej zasady. Cztery pierwsze z nich przedstawiono 
na rysunku poniżej.

I. II. III. IV.

Każdy z otrzymanych prostokątów jest podstawą graniastosłupa prostego o wysokości równej połowie obwodu 
podstawy. 

zadanie 6. (0–1) 
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Czwarty graniastosłup zbudowany według powyższej zasady ma objętość równą 20. P F

Wysokość i długość dłuższej krawędzi podstawy każdego graniastosłupa z tej samej serii różnią się o 1. P F

zadanie 7. (0–2) 
uzasadnij, że objętość żadnego z tak zbudowanych graniastosłupów nie jest wyrażona liczbą nieparzystą.

zadanie 8. (0–2) 
Który graniastosłup z tej serii ma sumę długości wszystkich krawędzi równą 64? 
zapisz obliczenia.

zadanie 9. (0–3) 
Ola jest trzy razy starsza od Ali. Za 7 lat Ola będzie dwa razy starsza od Ali. Ile lat ma teraz Ola?
zapisz obliczenia.

zadanie 10. (0–4) 
Zapytano grupę uczniów o to, ile książek przeczytali w ciągu ostatniego 
miesiąca. Najwięcej – 3 książki – wskazało 6 uczniów. Wyniki przedstawiono 
na diagramie kołowym obok. Oblicz średnią arytmetyczną liczby książek 
przeczytanych przez jednego ucznia w tym miesiącu. 
zapisz obliczenia.

0 książek

1 książka

2 książki

3 książki

10%

40%
30%


