
INFORMACJA 

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

O PRZEBIEGU EGZAMINU

ÓSMOKLASISTY

Na podstawie: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%202022%20Informacja.pdf



Harmonogram przeprowadzania 

egzaminu

TERMIN GŁÓWNY

 1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

 2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 

 3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

TERMIN DODATKOWY

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00 



Terminy ogłaszania wyników 

egzaminu ósmoklasisty

 1 lipca 2022 r. – ogłoszenie wyników

 do 7 lipca 2022 r – przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń

 8 lipca 2022 r. – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ZDAJĄCYM

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. 



Termin dodatkowy

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. Do egzaminu ósmoklasisty w 
terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem 
lub słuchaczem. 



Sposób przeprowadzania 

egzaminu

 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty (każdy w innym dniu): 

a. język polski – 120 minut

b. matematykę – 100 minut

c. język obcy nowożytny – 90 minut

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). 



Podczas egzaminu obowiązuje 

bezwzględny zakaz

 wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 
bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali

 nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (nie dotyczy 

uczniów obcokrajowców).



Do sali egzaminacyjnej zdający 

mogą wnieść wyłącznie:

 długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone 

jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) 

 dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę

 małą butelkę wody (Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń 

przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.)

 dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i 

okazać go w razie potrzeby



Przebieg egzaminu:

 O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący 
zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich 
obecności numery stolików, przy których będą pracować.

 Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego 
wylosowany

 Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne 
od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem 
zdających

 W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie 
powinni opuszczać sali egzaminacyjnej (W przypadku konieczności wyjścia z 
sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu 
zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający pozostawia 
zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności 
jest odnotowywany w protokole)



Przebieg egzaminu:

 W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych 

wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

 Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu 

ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków 

koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność 

została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed 

rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.



Przebieg egzaminu:

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje 

zdających: 

 o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z 

instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, 

 następnie poleca zdającym sprawdzenie kompletności arkusza 
egzaminacyjnego, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno 

ponumerowane strony, sprawdzenie poprawności numeru PESEL oraz zgodności 

kodu arkusza z kodem na naklejkach przygotowanych przez OKE.



Przebieg egzaminu:

 Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w 

arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z 
arkuszy rezerwowych

 Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, 

w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie 

tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie 

odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w 

przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki 

przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie 

podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 



Przebieg egzaminu:

 Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności 
kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy 
(planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas 
rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

Czas pracy zdających wynosi odpowiednio: 

 a. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 
minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 
przedłużony) 

 b. w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut 
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 
przedłużony) 

 c. w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie 
więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu 
może być przedłużony).



UWAGA!

 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 przewodniczący

zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem

egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).



SPOSÓB ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI 

NA KARCIE ODPOWIEDZI:

 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). 

 Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznacza się na karcie odpowiedzi, 
natomiast zadania otwarte rozwiązuje się w miejscach do tego wyznaczonych. 

Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 
(dyslektycy) nie przenoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych, zaznaczają 
odpowiedzi w teście 

Szczegółowe informacje przypomną uczniom przewodniczący 
komisji w trakcie egzaminu!



Przebieg egzaminu:

 W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu 

członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą 
poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy 

zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.



Przebieg egzaminu:

 Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to 

zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i 
odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności 

ucznia sprawdza kompletność materiałów.

 Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie 

zakłócając pracy pozostałym piszącym. 



Przebieg egzaminu:

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu 

przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: 

 a. informuje zdających o zakończeniu pracy 

 b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie 

poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek 

zaznaczenia odpowiedzi na karcie)] 

 c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności 

wykonywanych przez uczniów 

 d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i 

odłożenie ich na brzeg stolika.



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO 

PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU 

EGZAMINACYJNEGO

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.

Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z
danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym., przystępuje
ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym. Jeżeli
unieważnienie nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”



PRZERWANIE PRACY Z ARKUSZEM Z PRZYCZYN 

LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH

 Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym 

uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu 

zbiorczego z danego przedmiotu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, 

a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub 

przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania 

egzaminu) w terminie dodatkowym. 

 Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają 

prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor 

szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE. 



WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY 

EGZAMINACYJNEJ

 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.

 Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej 
komisji egzaminacyjnej. 

 Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w 
imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą 
tradycyjną. 

 We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać: a. imię i nazwisko zdającego 
b. PESEL zdającego c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres 
pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego 
lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym 
terminie wglądu d. przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy. 

 Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od 1 lipca 2022 r., zgodnie z kolejnością 
wpływu. 


