
EGzAMlN
OSMOKLASlSTY

W szkołach d]a dzieci i mładzieży oraz
w szkołach dla dorosĘch, u,którvch nauka

kończy się w semeslrze wiosennym

-W'szkołach 
dla dorosĘch, w których nauka

kończy się w semestrze jesiennym

w tęrminie
głównym

l. jęryk polski - 16 czerwca 2020 r.
(rvtorek) - godz. 9:00

2. matematyka,- 17 czerwca20żO r.
(środa) - godz. 9:00

3. język obcy nowozytny - 18 czerwca
202a r. (czwartek) * sodz. 9:00

Egzamin odbył się w styczniu Zaża r.

w tęrminie
dodatkowym

i. język polski - 7 lipca żOż0 r.
(wtorek) - godz. 9:00

2, matematvka _- 8 lipca 2a20 r.
(środa) -- godz. 9:00

3. język obcy norvozytny - 9 lipca
20żil r. (czwaltek) - godz. 9:00

1. jęz,vk polski - 16 czerwca 2020 r.
(wtorek) - godz. 9:0t)

2. matema§ka -'1,1 czerwczżOż0 r.
(środa) - godz. 9:00

3. język obcy nowoz},tny - 18 czerwca
2020 r" (czrvartęk) - sodz.9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty
przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Tęrmin ogłaszania wyników egzarninu ósmokiasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczęłi do 31 lipca ża20 r.
Tęrmin _wydani a zaświ adczeń oraz informacj i zdaj ącym do 31 lipca 2020 r.

CZłS TRWANIA EGZAMINU OSMOKLASISTY Z POSZCZEGOLNYCII PRZEDMIOTOW
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1Ą) stopniu
lekkim

ol00 oł00 o200 0400.500 o600 o700 o800
język polski 12a do 180

matematyka l00 150do

język obcy nowozytny 90 135do

*. Komunikat Ęrehora Centralnej Komisji Epaminacyjnej z 6 sierpnia 20]9 r. w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisĘ w roku szkalnym 20 1 9/2020
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