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Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki  

1. Organizatorem próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki  

jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą przy ulicy 

Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy 

2. Koordynatorami egzaminu są:  

Justyna Prud – nauczyciel konsultant matematyki KPCEN 

Halina Murawska – doradca metodyczny matematyki KPCEN.  

3. Arkusz egzaminacyjny, kryteria oceniania i kartotekę testu opracował  

zespół nauczycieli matematyki szkół podstawowych z Bydgoszczy i powiatu 

bydgoskiego pod kierunkiem Haliny Murawskiej. 

 

Zasady organizacyjne 

1. Udział szkoły w próbnym egzaminie ósmoklasisty jest bezpłatny po 

zalogowaniu na stronie KPCEN w Bydgoszczy. 

2. Zgłoszenie szkoły jest możliwe do godziny 9.00 26 stycznia 2021 roku.  

3. Zgłoszenia dokonuje wyznaczony przez dyrektora danej szkoły nauczyciel 

matematyki – szkolny koordynator. 

4. W próbie uczestniczą tylko zalogowane szkoły. Organizatorzy nie wyrażają 

zgody na udostępnianie arkuszy i schematów oceniania osobom trzecim bez 

ich zgody.  
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5. Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności uczniów opisanych  

w wymaganiach egzaminacyjnych z matematyki oraz próba sytuacji 

egzaminacyjnej dla uczestników – uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej  

na cztery miesiące przed egzaminem organizowanym przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. 

6. Egzamin odbędzie się zgodnie z nowymi zasadami opisanymi w 

Rozporządzeniu MEN z 16 grudnia 2020 r. 

7. Próbny egzamin rozpocznie się 28 stycznia 2021 roku o godzinie 8.00. 

W uzasadnionych przypadkach organizatorzy wyrażają zgodę na rozpoczęcie 

egzaminu po godzinie 8.00, jednak nie później niż o godzinie 9.00 . 

8. Po godzinie 12.00 26 stycznia 2021 roku nauczyciel koordynator otrzyma na 

podany w zgłoszeniu adres e-mail arkusz próbny egzaminu oraz kryteria 

oceniania w wersji elektronicznej (prosimy o sprawdzenie skrzynki odbiorczej  

i SPAM-u) 

9.  Decyzję o kodowaniu prac i formie przeprowadzenia egzaminu próbnego 

podejmuje dyrektor szkoły.   

 

Ewaluacja 

 

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli zgłaszających szkoły o przekazanie 

informacji zwrotnej dotyczącej analizy ilościowej i jakościowej przeprowadzonego 

egzaminu próbnego. 

Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli i przesłanie danych do 15 lutego 2021 roku 

na adres:       halina.murawska@cen.bydgoszcz.pl  

lub                  justyna.prud@cen.bydgoszcz.pl 
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Nazwa i adres szkoły  

 

Imię i nazwisko  

szkolnego koordynatora egzaminu 

 

Liczba nauczycieli matematyki danej 

szkoły, których uczniowie przystąpili  

do próbnego egzaminu 

 

Liczba uczniów, którzy przystąpili  

do egzaminu próbnego 

 

Średni wynik w szkole  

Numery zadań bardzo trudnych 

(łatwość zadań poniżej 0,2) 

 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

              Halina Murawska 

nauczyciel doradca metodyczny 

KPCEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 

                 Justyna Prud 

nauczyciel konsultant 

KPCEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 

tel. 52 349 31 50 w. 35 


