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Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości  

i umiejętności określone w podstawie  

w odniesieniu do wybranych 
przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.  
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Egzamin: 
• jest obowiązkowy 
• ma formę pisemną 
• obejmuje 3 przedmioty: język polski, 
matematykę i język angielski 
• wynik egzaminu nie ma wpływu na 
ukończenie szkoły podstawowej 
• wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły 
ponadpodstawowej 



Egzamin w roku szkolnym 2021/2022  

jest przeprowadzany od godz. 9:00 

• 24 maja (wtorek)– z języka polskiego - trwa 120 min./180 min.                                                                                      
(dostosowania)                            

• 25 maja (środa) – z matematyki - trwa 100 min./150 min 

• 26 maja (czwartek)– z języka obcego  - trwa  90 min./135 min 

  

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi 
do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu 
(13-14-15 czerwca 2022 r.) 
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• Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu  
nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie  
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi (5 minut) 

•  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do 
pisania: długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest 
korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),  a w 
przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.  Rysunki- 
jeżeli potrzeba- zdający wykonują długopisem  

• Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.  

• Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych. 
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ROZPOCZĘCIE EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU  
W SALI EGZAMINACYJNEJ 

     
• Członek zespołu nadzorującego losuje w obecności uczniów 

numery stolików, przy których będą pracować 
• Uczeń otrzymuje naklejki na zestaw egzaminacyjny. 
 
• Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę 

wody. Podczas pracy butelka powinna stać na podłodze przy 
nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów. 

 



• W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać 
sali egzaminacyjnej. W szczególnych przypadkach 
przewodniczący może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali 
wraz z członkiem komisji. Czas jego nieobecności jest 
odnotowany w protokole. 

• Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać 
odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z 
kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie 
trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

 



• Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania 
egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze 
względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność 
została zgłoszona dyrektorowi z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu 

• Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w 
wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń 
zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, oraz naklejki 
przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń 
nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego 

 



 

• W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych 
formach oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu 
nadzorującego 

• Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu 
nadzorującego zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, faktyczny czas 
rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. 

• W przypadku egzaminu z języka obcego bezpośrednio po zapisaniu 
godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie 
płyty CD 

 



Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie 
spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.  

W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po 
zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu 
do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje 
dyrektor, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym 
o czasie zapisanym na tablicy.  
 



Zadania na egzaminie ósmoklasisty 
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się 
zarówno  
• zadania zamknięte (uczeń wybiera odpowiedź z kilku 

podanych)  
• jak i zadania otwarte (uczeń samodzielnie formułuje 

odpowiedź). 
Rozwiązania zadań zamkniętych uczeń ma obowiązek 
przenieść na kartę odpowiedzi (nie dotyczy dostosowań). 
 



Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego, matematyki i języka obcego  – schemat 
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Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to 
zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i 
odkłada go na brzeg stolika. Nauczyciel w obecności ucznia sprawdza 
kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie 
pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu 
przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza 
nauczyciel sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie 
odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie 
tej czynności (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w 
uczeniu się, oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do 
niepełnosprawności). 

 



Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący 
informuje zdających o zakończeniu pracy i wyznacza dodatkowe 5 
minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają ten 
obowiązek) 

 



Wyniki i zaświadczenia 
 

• Termin ogłoszenia wyników egzaminu: 1 lipca 2022. 

• Przekazanie szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 

• Termin wydania zdającym zaświadczeń: 8 lipca 2022. 

 

 



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU .  

Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony.  

Unieważnienie może nastąpić:  

 a. podczas egzaminu   

 b. po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie 
niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia. 

4. Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń:  

a. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie  

b. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego 
urządzenia na sali egzaminacyjnej  

c. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora 
CKE o materiałach i przyborach pomocniczych  

d. zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.  

 

Decyzję o unieważnieniu podczas egzaminu podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 
( dyrektor szkoły).  

  

 



Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku 
stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań zawartych 
w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w 
pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:  

a. udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi  

b. korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia  

c. korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie 
fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej  

d. skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.  

 

Decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej podejmuje dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

 



WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ ORAZ WNIOSEK  

O WERYFIKACJĘ SUMY PRZYZNANYCH PUNKTÓW  

 

1. 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 ciągu 6 miesięcy od dnia 
wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

 

2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora 
właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony 
osobiście przez ucznia lub jego rodziców, lub przesłany do OKE drogą 
elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.  
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