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ÓSMOKLASISTO ZAPOZNAJ SIĘ Z:

Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym

2021/2022;

Komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i

form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022;

Komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku;

Komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów

i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym

w 2022 roku



Egzamin jest obowiązkowy dla uczniów klas VIII.

Przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Obejmuje następujące przedmioty:

• język polski,

• matematykę,

• język obcy nowożytny.

Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia o godz. 9.00.



TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

24 maja 2022 r. (wtorek) – język polski    czas pracy z arkuszem – 120 minut (lub, 
nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, którym przysługuje wydłużony 
czas pracy),

25 maja 2022 r. (środa) – matematyka  czas pracy z arkuszem – 100 minut (lub, 
nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, którym przysługuje wydłużony 
czas pracy),

26 maja 2022 r. (czwartek) – język obcy   nowożytny  czas pracy z arkuszem –
90 minut (lub nie więcej niż 135  minut w przypadku uczniów, którym
przysługuje wydłużony czas pracy ).



KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH DOTYCZY:
szczegółowych sposobów dostosowania form przeprowadzania egzaminu, czyli:
a)przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości
zdających;
b)szczegółowych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu,
np.:
• przedłużenie czasu
• zapewnienie obecności nauczyciela wspomagającego
• pisanie w oddzielnej sali
c)nieprzenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi
• zastosowanie szczegółowych zasad oceniania
zadań otwartych z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki
d)zapewnienie obecności specjalisty
e)zapisywanie odpowiedzi na komputerze



UWAGA

Ważne są opinie z II etapu edukacyjnego;

Opinie z I etapu nie są brane pod uwagę na egzaminie;

Nie później niż do 15 października –przyjęcie od rodziców uczniów opinii

poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zaświadczeń o stanie zdrowia;

W sytuacjach losowych zaświadczenie oraz opinia mogą być przedłożone w terminie

późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu;

Do 19 listopada rodzice ucznia otrzymują na piśmie informację o wskazanych sposobach

dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych

i możliwości ucznia;

Nie później niż do 25 listopada rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu

lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.



EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Uczeń przystępuje do egzaminu z tego języka, którego uczy się w szkole

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Do 30 września rodzic (prawny opiekun) składa do dyrektora szkoły

pisemną deklarację wskazującą wybór języka obcego.

Do 24 lutego rodzic może złożyć wniosek o zmianie wyboru języka.



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PRZEZ PZE 
NASTĘPUJE W PRZYPADKU:

niesamodzielnego rozwiązywania zadań,

wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów niewymienionych w komunikacie;

zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę

pozostałym uczniom.

Uczeń przystępuje ponownie do egzaminu w terminie dodatkowym 



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PRZEZ DYREKTORA CKE 
NASTĘPUJE W PRZYPADKU:

Stwierdzenia podczas sprawdzania przez egzaminatora niesamodzielnego
rozwiązania zadań.
Zgłoszenia przez zdającego lub rodziców uzasadnionych zastrzeżeń

związanych naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu.
Niemożności ustalenia wyników egzaminu.

Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 



WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Udostępnienie wyników egzaminu nastąpi 1 lipca 2022 r. w ZIU (SIOEO)
Do 7 lipca 2022 r. przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły.



WGLĄD DO 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 zaświadczeń.

Wniosek o wgląd składa się do dyrektora OKE w Łomży

Wgląd odbywa się w siedzibie OKE, czyli w Łomży.



WAŻNE
Uczniów obowiązuje strój galowy. Uczniowie powinni mieć przy sobie dokument 

potwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. 

Jeżeli uczeń zapomni legitymacji, jego tożsamość potwierdzi wychowawca lub 

inny nauczyciel.

Uczniowie piszą egzamin w wyznaczonych salach lekcyjnych, losują numer stolika, 

siedzą pojedynczo.

Kodują zestawy egzaminacyjne i wpisują pesel (otrzymają paski z tymi danymi),

naklejają naklejki z OKE w wyznaczonych na arkuszu miejscach. 

Nie wpisują nazwisk.



Do sali mogą wnieść wyłącznie dozwolone przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem i linijkę na

egzamin z matematyki.

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym

dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego

używają w procesie dydaktycznym.

Uczniowie mogą wnieść małą butelkę wody, która podczas pracy z arkuszem powinna stać na podłodze

przy stoliku, aby nie uszkodzić materiałów egzaminacyjnych.

Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów ścieralnych.



PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH PRZEWODNICZĄCYM ZESPOŁÓW
NADZORUJĄCYCH

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu w wyznaczonym przez siebie czasie

i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z komunikatem o

harmonogramie) sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone.

2. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w pkt 4.3.1., nie zostały naruszone, przewodniczący

zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów

nadzorujących oraz co najmniej jednego przedstawiciela uczniów.

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przekazuje każdemu

przewodniczącemu zespołu nadzorującego:

a. arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie uczniów w danej sali egzaminacyjnej

b. inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, tj.: wykaz uczniów w

danej sali egzaminacyjnej (wg wzoru w załączniku 7.), wygenerowany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego z SIOEO,

jeżeli nie był przekazany wcześniej formularz protokołu przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali

egzaminacyjnej (załącznik 8.)

naklejki przygotowane przez OKE

płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego;

otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej, bezpośrednio po wniesieniu do sali arkuszy egzaminacyjnych

zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych.



4. Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem uczniów przenosi materiały egzaminacyjne

do odpowiedniej sali egzaminacyjnej (jeżeli przedstawiciel uczniów z danej sali brał udział w przekazaniu

materiałów).

5. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w pkt 4.3.1., zostały naruszone,

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza egzamin

ósmoklasisty z danego przedmiotu i powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora okręgowej komisji

egzaminacyjnej.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.

Informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych

działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym (załącznik 9a, 9b, 9c), wypełnianym w SIO EO.



1. Uczniowie, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej 
formie, pracują w terminie głównym i w terminie dodatkowym egzaminu 
ósmoklasisty z arkuszem egzaminacyjnym, zawierającym zeszyt zadań 
egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.
2. Uczniowie, o których mowa w pkt 5.1.1., nie kodują zeszytów zadań 
egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi. Czynności te wykonują członkowie 
zespołu nadzorującego.



Zespół nadzorujący w każdej sali składa się z dwóch członków, jeden z nich jest

nauczycielem z innej szkoły.

Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania w czasie egzaminu, pilnują czasu

przeznaczonego na daną część egzaminu.

W uzasadnionych przypadkach można zezwolić uczniowi na wyjście z sali (np. pomoc

medyczna).

Wyjście odnotowuje się w protokole.

W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie

uczniowie, członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy z ramienia MEiN, OKE

lub organu nadzorującego.



Uprawnieni do dostosowania

Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Podstawa uprawnienia Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Oznaczenie arkusza O*-200

Czas trwania egzaminu z przedmiotów
język polski do 180 minut            matematyka  do 150 minut        język obcy  do 135 minut

Obecność w sali osoby niezbędnej dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym
oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych
(osoba ta może być członkiem zespołu nadzorującego).



WIĘCEJ INFORMACJI O EGZAMINIE

w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest
dostępnych w informatorach opublikowanych na stronie
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod
adresem:

https:/cke.gov.pl/egzaminosmoklasisty/informatory




