
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
w 2022 roku



Terminy egzaminu ósmoklasistów

Termin główny
język polski 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy

język polski 13 czerwca 2022 r. – godz. 9:00
matematyka 14 czerwca 2022 r. – godz. 9:00
język obcy nowożytny 15 czerwca 2022 r. – godz. 9:00
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W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 
przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu jako „0%”.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: 
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO 
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub 
zdrowotnych). 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu 
dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 
do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, 
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 
może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z 
danego przedmiotu lub przedmiotów



Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

W maju 2022 r. ósmoklasista przystępuje do egzaminu z 
trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

a. języka polskiego 

b. matematyki 

c. języka obcego nowożytnego. 

Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie 
wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.3 , 
zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim 
stopniu zdający spełnia te wymagania.

Egzamin ósmoklasisty
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Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu 
przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi 
na kartę odpowiedzi (5 minut). 
Uczniowie z dostosowaniami np. dyslektycy nie przenoszą odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi. Zaznaczają odpowiedzi tylko w arkuszu. 
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Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, 
matematyki  i języka obcego nowożytnego



W DNIU EGZAMINU
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Prosimy rodziców, aby w dniach egzaminów mieli przy sobie włączone telefony.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że szkoła będzie musiała się pilnie skontaktować z rodzicem. 
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UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. może 
zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19

W przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii związanej z COVID-19, podobnie 
jak w roku 2021 wydane zostaną stosowne Wytyczne dotyczące organizowania
i przeprowadzania egzaminu w 2022 r.
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Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek. 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. 
W czasie egzaminu butelka musi stać na podłodze przy stoliku. 
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Uczniowie – w każdym dniu egzaminu 

przed godz. 9:00 

Uczniowie wchodzą do sali o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego. 8.40, 8.45

Członek zespołu nadzorującego losuje dla ucznia numerek stolika.

Uczniowie otrzymują koperty z  naklejkami przygotowane przez OKE, kartki z imieniem i 

nazwiskiem, kodem ucznia i numerem PESEL 

Uczniowie  zgłaszają się do szkoły w dniu egzaminu o godzinie 8.30.
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Długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem

(nie wolno używać długopisów zmazywalnych)

Butelka z wodą

(Podczas egzaminu stoi przy nodze stolika)

Linijka (tylko na egzaminie z matematyki)

Legitymacja szkolna

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. 
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losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował (niektórzy 

uczniowie z dostosowaniami będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą 

pracować.)

kodowanie arkusza egzaminacyjnego

sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego

rozpoczęcie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety przez podniesienie ręki

zasady oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy

(Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 
Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy
pozostałym piszącym.)

Przebieg egzaminu ósmoklasisty
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Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o 
konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na 
pracę z arkuszem egzaminacyjnym,  wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na 
sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi 

(dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
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WSZELKIE   URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE

Najlepiej tego typu urządzenia pozostawić w domu
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Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu 
unieważniony:

a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego   (podczas egzaminu w szkole)

b. przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej.  (podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora)

Unieważnienie egzaminu
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UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ 
PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO 
podczas egzaminu 

W przypadku: 
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 

b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych 
niewymienionych w komunikacie o przyborach 

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom –
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi 
egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.
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UNIEWAŻNIENIE PRZEZ DYREKTORA OKE ALBO DYREKTORA CKE 
podczas sprawdzania pracy 

Unieważnienie, następuje w przypadku: 
a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora 

niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w 
pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na 
udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia

b. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z 
naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to 
naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu

c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik 
tego egzaminu 

d. niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu 
zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej
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Kodowanie arkuszy 

egzaminacyjnych:

STRONA TYTUŁOWA 
ARKUSZA

Uczeń przy wejściu do sali otrzyma 
kod, pesel i naklejki.
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KARTA ODPOWIEDZI 
również do zakodowania
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Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz 

nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych 

będzie również zamieszczona  w arkuszu egzaminacyjnym



21
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WYNIKI  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

1 lipca 2022 r. Udostępnienie w systemie ZIU i SIOEO  wyników egzaminu 

(www.wyniki.edu.pl)
Uczniowie otrzymają loginy i hasła na koniec roku szkolnego

8 lipca 2022 r. Wydanie zaświadczeń zdającym

http://www.wyniki.edu.pl/
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Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 
egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową 
komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Wgląd do pracy
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Więcej informacji……

na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w  Jaworznie

na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Do 30 września  2020 Złożenie deklaracji dotyczących wybranego języka 
obcego 

Do 15 października 2020

lub niezwłocznie zaraz po 
otrzymaniu takiej opinii 
lub zaświadczenia 

Przyjęcie od rodziców zaświadczeń o stanie zdrowia 
oraz opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Do 24 lutego 2021 Zgłoszenie ewentualnej zmiany języka obcego na 
egzaminie

Do 10 maja 2021 Zmiana języka obcego na egzaminie tylko dla 
uczniów finalistów i laureatów konkursów.

Do 24 maja 2022 Przyjęcie od rodziców lub uczniów zaświadczeń  
potwierdzających tytuł finalisty lub laureata

Ważne terminy

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
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Dziękujmy za uwagę 


