
Informacje dla uczniów i rodziców - Egzamin ósmoklasisty (maj 2022 r.) 
 

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do 
niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje  
uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub 
zdrowotnych. 
2. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu     
ósmoklasisty nie można nie zdać. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów 
obowiązkowych, przez trzy kolejne dni: 

1. 24 maja (wtorek) 2022- egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 
2. 25 maja (środa)  2022- egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 
3. 26 maja (czwartek) 2022- egzamin z języka obcego nowożytnego - 90 minut.  

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: 
angielskiego lub niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole  
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

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. 

4.Przebieg egzaminu 

- Podczas egzaminu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.  

- Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory 

pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE (pióro lub długopis  z czarnym 

tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę) oraz - w przypadku 

uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub 

niepełnosprawność. 

 - Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. 

telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie 

powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego 

przedmiotu. 

- W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po 

uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi 

pomocy medycznej. 

- Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań 
egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.  

- W arkuszu egzaminacyjnym  z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania  zamknięte (tj. 
takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, 
w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). 
 
5. Możliwe unieważnienie egzaminu ucznia lub piszących w danej sali nastąpi w przypadku: 
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, 
b. zakłócania przebiegu egzaminu, 
c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych  
w komunikacie  dyrektora CKE  



 
6. Dostosowanie warunków i form egzaminu ósmoklasisty. 
Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy 
dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. Taka forma przysługuje uczniom posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:  

- przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu; 
- zaznaczeniu odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez   
przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; 
- zastosowaniu szczególnych zasad oceniania rozwiązań zadań, uwzględniających potrzeby 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia. 
 

Przedłużenie czasu pracy z arkuszem: 

język polski do 180 minut (o 60 min), 

matematyka do 150 minut (o 50 min), 

język obcy do 135 minut (o 45 min). 

 
Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje na 
podstawie  następujących dokumentów: 
a. na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje uczniom: 

  - słabosłyszącym i niesłyszącym, 
  - słabowidzącym i niewidomym, 
  - z niepełnosprawnością ruchową, 
  - z afazją, 
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
  - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
  - niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym. 
b. na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza przysługuje uczniom: 

  - z czasową niesprawnością rąk, 
  - z przewlekłymi chorobami, 
  - chorym lub niesprawnym czasowo. 
c. na podstawie opinii rady pedagogicznej przysługuje uczniom: 

  - którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, 
  - którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, 
  - z zaburzeniami komunikacji językowej, 
  - o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy „Prawo oświatowe” (cudzoziemcy). 
d. na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 
przysługuje uczniom: 
  - ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 
dyskalkulią, 
 e. na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, przysługuje uczniom: 
-  z chorobami przewlekłymi. 
 
Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy 
przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został 
wydany po tym terminie - należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu. 
 
7. Wgląd do pracy egzaminacyjnej oraz wniosek o weryfikację sumy przyznanych punktów. 
 
-  Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej  
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. 
- Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez rodziców lub przesłany do OKE drogą 
elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. 

Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator  
o egzaminie ósmoklasisty z danego przedmiotu od roku szkolnego 2021/2022, są dostępne 
na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowych Komisji 
Egzaminacyjnych. 
 

8. Wyniki i zaświadczenia 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty- 1 lipca 2022 r. 

Termin wydania zdającym zaświadczeń o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty- 
8 lipca 2022 r. 

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali  centylowej dla egzaminu  
z każdego przedmiotu. 

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń  zdobył za 
zadania z danego przedmiotu.   

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), 
którzy  uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.   

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia   (wynik 
procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało   73% wszystkich 
zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało   27% zdających. Wynik 
centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami  uczniów w całym kraju.  

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.  

 Egzamin z języka nowożytnego. 

Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego,  w którym jest przeprowadzany 
egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację  o przystąpieniu do egzaminu  
z jednego z języków obcych nowożytnych,  którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu 
obowiązkowego.  

Uprawnienia laureatów i finalistów 

Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej albo tytuł laureata 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanym 
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony  z egzaminu  
z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem  z przedmiotu najwyższego 
wyniku.  

 

 

 

 

 



Zmiany w egzaminie 2022! 

(ósmoklasiści nie zdają w tym roku egzaminu z wybranego przez siebie 

dodatkowego przedmiotu) 

Zmienione wymaganiach egzaminacyjnych w roku szkolnym 2021/22 zostały zawarte  

w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 

z 2020 poz.493, z późn. zm.), a w szczególności w nowelizacjach ww. rozporządzenia (1) z dnia 

16 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314) oraz (2) z dnia 17 sierpnia 2021 r. (Dz. U z 2021 r. 

poz. 1525) 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty- język polski 

- mniej lektur obowiązkowych, tylko dwie formy wypowiedzi: rozprawka albo opowiadanie 

- mniej ( o 5 pkt) zadań w arkuszu, pełen czas na rozwiązanie zadań- 120 min. 

- wypracowanie na podstawie wybranej przez ucznia lektury obowiązkowej, bez wskazania której 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty- matematyka 

- mniej treści do opanowania dotyczących np. elementów statystyki opisowej, geometrii 

przestrzennej 

- mniej ( o 5 pkt) zadań w arkuszu, pełen czas na rozwiązanie zadań- 100 min. 

- mniej zadań otwartych 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty- język angielski 

- mniejsza trudność tekstów do wysłuchania i przeczytania 

- mniej ( o 5 pkt) zadań w arkuszu, pełen czas na rozwiązanie zadań- 90 min. 

- ograniczenie zakresu struktur gramatycznych 

 


