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Egzamin ósmoklasisty

➢ Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, 

że każdy uczeń musi do niego przystąpić, 

aby ukończyć szkołę. 

➢ Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń 

powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty 

nie można nie zdać.

➢ Jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech 

przedmiotów obowiązkowych, tj.:

• języka polskiego

• matematyki

• języka obcego nowożytnego



Pełni dwie zasadnicze funkcje: 

1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów 

w zakresie obowiązkowych przedmiotów 

egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego 

rodzicom, nauczycielom oraz władzom 

oświatowym informację zwrotną na temat tego 

poziomu wykształcenia 

2. zastępuje egzamin wstępny do szkół 

ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki 

egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych 

przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, 

jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba 

wolnych miejsc w danej szkole.

Egzamin ósmoklasisty



Część egzaminu
Godzina

rozpoczęcia

Czas trwania

Data
regulaminowy

wydłużony dla
uprawnionych

24 maja
(wtorek)

język polski 9.00 120 min do 180 min

25 maja
(środa)

matematyka 9.00 100 min do 150 min

26 maja
(czwartek)

język obcy 

nowożytny
9.00 90 min do 135 min
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Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 

dla uczniów, którzy z przyczyn losowych

lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do

egzaminu w maju:

• język polski – 13 czerwca 2022 r.

• matematyka – 14 czerwca 2022 r.

• język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r.



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU 
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIA

kształcenia specjalnego wydane ze względu na

Dokumenty:

1. orzeczenie o potrzebie  

niepełnosprawność

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

3. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

4. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

5. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

o specyficznych trudnościach w uczeniu

6. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów objętych w roku

szkolnym 2021/2022 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze

względu na:

• trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

• zaburzenie komunikacji językowej

• sytuację kryzysową lub traumatyczną

• ograniczoną znajomość języka polskiego utrudniającą zrozumienie czytanego

tekstu (dla cudzoziemców)
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UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
NA EGZAMINIE

stosowne zaświadczenia należy dostarczyć
do dyrektora szkoły do 15 października

przystąpienie do egzaminu w warunkach i formie
dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych

do 22 listopada dyrektor szkoły informuje na piśmie
o sposobach dostosowania warunków i formy

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
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Do 26 listopada (w terminie 3 dni roboczych od 
dnia otrzymania informacji) rodzic (prawny 
opiekun) ucznia składa dyrektorowi szkoły 

pisemne oświadczenie  o rezygnacji z korzystania 
albo niekorzystania ze wskazanych sposobów 

dostosowań podczas egzaminu wskazanych przez 
radę pedagogiczną. 

Dyrektor szkoły nie później niż do 30 listopada
przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej 

informacje o wszystkich rodzajach dostosowań
warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty.



INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU
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do 24 lutego 2022 r. możliwe są zmiany

w deklaracjach wyboru języka nowożytnego

(wszyscy uczniowie)

do 10 maja 2022 r. w przypadku uczniów, 
którzy uzyskali tytuł laureata

z innego niż zadeklarowany język obcy



Zwolnienie z części egzaminu 
ósmoklasisty

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej 
w wykazie olimpiad oraz laureatów konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego 
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, 

są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty 
z tego przedmiotu.

Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce 

danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio

– „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%”
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Informacje o egzaminie z języka polskiego

• Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z instrukcji dla ucznia, dwóch 
części z zadaniami oraz karty odpowiedzi. Łączna liczba zadań wynosi około 20. 

Znajdują się wśród nich zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

• Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań wynosi 
45. W pierwszej części arkusza można zdobyć 25 punktów (w tym około 50 proc. 

za zadania otwarte). W drugiej części arkusza można uzyskać 20 punktów.

Część 1.
Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: literackiego (epickiego /

dramatycznego/ lirycznego) i nieliterackiego (popularnonaukowego /
publicystycznego / naukowego). W zadaniach mogą się pojawić krótkie fragmenty

innych utworów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne
(np. obraz, plakat), przysłowia, powiedzenia.

Część 2.
Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) w jednej z dwóch form do wyboru:

1)o charakterze twórczym – opowiadanie,
2)o charakterze argumentacyjnym – rozprawka.
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W obu częściach arkusza – w rozwiązywanych zadaniach i w wypracowaniu – trzeba się wykazać 
szczegółową znajomością treści i problematyki lektur obowiązkowych dla klas 7 i 8 ujętych
w wymaganiach egzaminacyjnych. Uczeń będzie mógł także odwołać się do lektur
z podstawy programowej dla klas 7–8, pominiętych w wymaganiach.

Lektury ujęte w wymaganiach egzaminacyjnych: 

Charles Dickens, Opowieść wigilijna

Aleksander Fredro, Zemsta

Jan Kochanowski, wybór fraszek, treny VII, VIII

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka,

II część Dziadów, Pan Tadeusz
Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę 

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik 
Juliusz Słowacki, Balladyna

Lektury wskazane w podstawie programowej dla klas 7–8, ale nieujęte w wymaganiach
egzaminacyjnych:

Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny I i V

Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie
Ignacy Krasicki, Żona modna 

Sławomir Mrożek, Artysta 
Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż)

Informacje o egzaminie z języka polskiego



3

Informacje o egzaminie z matematyki

• Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie znacznej samodzielności
w posługiwaniu się ogólnymi umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie zmierzą
się z rozwiązywaniem zadań dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień –
zarówno stosowania wzorów i reguł, jak i logicznego myślenia oraz uporządkowanego
działania.

• Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał od 18 do 20 zadań, za których 
rozwiązanie można łącznie zdobyć 25 punktów. W arkuszu znajduje się 15 zadań
zamkniętych, za które można zdobyć 15 punktów, oraz 3–5 zadań otwartych, za
których rozwiązanie można zdobyć w sumie
10 punktów.

• Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wyboru wielokrotnego, prawda – fałsz,
na dobieranie. Przykładowe typy zadań otwartych to: obliczeniowe, na
uzasadnianie, tworzenie strategii.

• Dobrym źródłem informacji o zadaniach dostosowanych do wymagań egzaminacyjnych w 2022 r. 
jest analiza arkuszy CKE opracowanych zgodnie z aneksem do Informatora:
– arkusza próbnego egzaminu ósmoklasisty z marca 2021 r.
– arkusza egzaminacyjnego z 26 maja 2021 r.
Wszystkie te materiały można pobrać ze strony CKE. Należy jednak pamiętać, że zadania
zaprezentowane dotychczas przez CKE nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą
wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym.
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Informacje o egzaminie z języka angielskiego

• Poziom egzaminu został obniżony do A2 (średni poziom biegłości językowej
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

• Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał 14 zadań, za które będzie można zdobyć
maksymalnie 55 punktów (21 punktów za zadania otwarte i 34 punkty za zadania
zamknięte).

• Sprawdzane umiejętności: egzamin będzie sprawdzał przede wszystkim
umiejętność wykorzystania języka w życiu codziennym, dlatego na egzaminie
pojawią się zadania wymagające przetwarzania informacji w języku angielskim,
czyli np. wymagające tłumaczenia, streszczenia, parafrazy.

• Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części.

Część 1. Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć
nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie.

Część 2. Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność
komunikacji – uczniowie będą musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji.

Część 3. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania
ze zrozumieniem.

Część 4. Część poświęcona środkom językowym, czyli zadania badające znajomość
gramatyki.

Część 5. Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być e-mail,
wpis na blogu, lub wiadomość (tylko jedna z tych form, bez możliwości wyboru).



EGZAMIN O ́SMOKLASISTY – ORGANIZACJA 

➢ Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez Centralną Komisje ̨
Egzaminacyjną (CKE) oraz przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
(OKE).

➢ Egzamin przeprowadza się w szkołach mających warunki lokalowe
i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.

➢ Za organizacje ̨ i przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej szkole
odpowiada dyrektor tej szkoły. Jest on przewodniczącym zespołu
egzaminacyjnego.

➢ Dyrektor powołuje członków zespołu egzaminacyjnego, a także zespoły
nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach
egzaminacyjnych. W skład zespołów wchodzą nauczyciele uczący
w szkole oraz zatrudnieni w innej szkole (co najmniej jeden).

➢ W egzaminie mogą uczestniczyć także obserwatorzy (przedstawiciele
CKE/OKE, Kuratorium Oświaty, Urzędu Gminy Wojkowic).



EGZAMIN O ́SMOKLASISTY – ORGANIZACJA 

➢Na egzaminie uczniów obowiązuje strój galowy. 

➢Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie 
ważną legitymację szkolną, przybory do pisania: 
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, 
a w przypadku egzaminu z matematyki  również 
linijkę (nie wykonuje się rysunków ołówkiem).

➢Uczeń może wziąć ze sobą małą butelkę wody 
niegazowanej (stawia ją na podłodze przy stoliku). 



EGZAMIN O ́SMOKLASISTY – ORGANIZACJA 

Na salę nie wolno wnosić:

➢ urządzeń telekomunikacyjnych, smartfonów, 
smartwatchów,

➢ kalkulatorów, 
➢ siatek, toreb
➢ korektorów, piórników, 
➢ maskotek itp.



EGZAMIN O ́SMOKLASISTY – ORGANIZACJA 

Przed wejściem do sal (na drzwiach) zostaną umieszczone listy 
zdających (imię i nazwisko) w danej sali. 
➢ Zdający powinni mieć przy sobie ważny dokument 

stwierdzający tożsamość (legitymacje ̨ szkolna ̨) 
i okazać go w razie potrzeby. 

➢ Zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności 
na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery 
wylosowali. 

➢ Na egzamin bezwzględnie nie wolno się spóźnić.
W bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy uczeń przyjdzie 

do szkoły, a wszyscy już weszli do sali i rozpoczęli czynności 
organizacyjne, uczeń może wejść za zgodą dyrektora – jeśli jednak 
wejdzie, kończy pracę ze wszystkimi.
Jeśli uczeń pojawi się w szkole, gdy wszyscy rozpoczną już pracę 
z arkuszem, a nie otrzyma zgody na pisanie egzaminu, 
musi napisać egzamin w dodatkowym terminie.



EGZAMIN O ́SMOKLASISTY – ORGANIZACJA 

Po otrzymaniu i otwarciu arkusza zdający ma obowiązek: 
- zapoznać się z instrukcja ̨, 
- sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, 
- sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne zawierają wszystkie kolejno 
ponumerowane strony, czy są wyraźnie wydrukowane,
czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba 
zadań.  
Braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego, po otrzymaniu kompletnego arkusza (zapasowego) 
potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu 
protokołu przebiegu. 
- w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie 
tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), 
wpisać kod ucznia i numer PESEL oraz nakleić naklejki przygotowane 
przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 



EGZAMIN O ́SMOKLASISTY – ORGANIZACJA 

Po zakończeniu pracy, przed wyjściem z sali, uczeń powinien
sprawdzić czy dobrze wpisał swój kod i numer PESEL w dwóch
wyznaczonych miejscach oraz czy wykonał wszystkie polecenia
i zaznaczył odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.
Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi
nadzorującemu przez podniesienie ręki. Pozostaje na swoim miejscu
dopóki nie uzyska zgody na opuszczenie sali po uprzednim
sprawdzeniu przez członków zespołu nadzorującego:
➢ poprawności kodowania,
➢ kompletności materiałów,
➢ wypełnienia karty odpowiedzi.

Podobnie po zakończeniu czasu uczniowie pozostają na miejscach
dopóki nie uzyskają zgody na opuszczenie sali.



EGZAMIN O ́SMOKLASISTY – ORGANIZACJA 

➢ Po zakończeniu egzaminu nauczyciele nadzorujący 
egzamin pozostają w sali, porządkują prace, wkładają 
je do bezpiecznych kopert wraz z wypełnionymi
i podpisanymi Protokołami sprawdzania. 

➢ Przedstawiciele uczniów pozostają na sali i przyglądają 
się czynnościom nauczycieli. 

➢ Pisemne zastrzeżenia w sprawie naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzenia egzaminu rozpatruje 
dyrektor OKE (zastrzeżenia te trzeba zgłosić    najpóźniej

w dwa dni od daty egzaminu). 



EGZAMIN O ́SMOKLASISTY – ORGANIZACJA 

➢Przewodniczący Zespołów Nadzorujących dostarczają
do dyrektora, zaklejone na sali, bezpieczne koperty
z pracami uczniów oraz protokoły z poszczególnych sal.
Dyrektor uzupełnia protokół zbiorczy w systemie
obsługi informatycznej egzaminów SIOEO, porządkuje
oraz pakuje koperty i przekazuje je do Punktu Odbioru
Prac (tzw. POP).

➢ Prace egzaminacyjne sprawdzają egzaminatorzy OKE.
Egzaminatorem OKE może zostać nauczyciel
posiadający odpowiednie kwalifikacje przedmiotowe po
ukończeniu szkolenia w OKE.

➢ Jest on kodowany, co zapewnia anonimowość.



EGZAMIN O ́SMOKLASISTY – ORGANIZACJA 

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 komisje ̨ egzaminacyjna ̨
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 ucznia lub jego
rodziców, lub przesłany do OKE drogą elektroniczną,
faksem lub pocztą tradycyjną.



EGZAMIN O ́SMOKLASISTY – ORGANIZACJA 

Egzamin może zostać przerwany i unieważniony przez 
przewodniczącego zespołu nadzorującego w przypadku: 

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiazywania 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 w sposób utrudniający prace ̨ innym uczniom. 



WYNIKI

Udostępnienie wyników EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY w systemie SIOEO 1 lipca 2022 r. 

Indywidualne wyniki uczniowie będą mogli sprawdzić 

po otrzymaniu wygenerowanych kodów.

Przekazanie przez OKE do szkół 
zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach

egzaminu ósmoklasisty
do 7 lipca 2022 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

8 lipca 2022 r.



PRZYDATNE ADRESY WWW

• https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Centralna Komisja Egzaminacyjna

• https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Strona internetowa szkoły
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Dziękuję za uwagę:)

http://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=613&Itemid=8

