
Informator o egzaminie ósmoklasisty  
w roku szkolnym 2021/2022 

• Kalendarz egzaminacyjny: 
Termin główny    

JEZYK POLSKI – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 
MATEMATYKA  - 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 
JĘZYK OBCY – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 

Termin dodatkowy  
JĘZYK POLSKI – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 
MATEMATYKA – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 
JĘZYK OBCY – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00 

 

• Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty w systemie ZIU:     1 lipca 2022 r. 
• Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:                  7 lipca 2022 r. 
• Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:                 8 lipca 2022 r. 

 

• EGZAMIN JEST OBOWIĄZKOWY I NIE MA PROGU ZDAWALNOŚCI. 
• ÓSMOKLASISTA przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów: język polski, matematyka, język 

obcy. 
• Wynik egzaminu z każdego przedmiotu jest przedstawiony w procentach i na skali centylowej 
• Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej albo laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym z zakresu 
jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego 
przedmiotu 

• Ważne terminy:  

do 30 września 2021 r. rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły  pisemnej deklaracji 
wskazującej  język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (zał.3a) 

do 15 października 2021 r. rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia 
ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

do 22 listopada 2021 r. szkoła ma obowiązek poinformować na piśmie rodziców uczniów  
o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach 

do 26 listopada 2021 r. rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu  
z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną (zał. 4b) 

do 24 lutego 2022 r. rodzice składają pisemną informację o zmianie deklaracji wskazującej język 
obcy nowożytny złożonej do 30 września 2021 r. (np. ze względu na uzyskanie tytułu laureata z 
innego niż zadeklarowany język) 

• Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język angielski lub język niemiecki). 

• Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni: 
pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego (120 minut) 
drugiego dnia – egzamin z matematyki (100 minut) 
trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego (90 minut) 



• Czas na wykonanie zadań w arkuszu standardowym może być wydłużony, w przypadku uczniów, 
którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu: 

z języka polskiego – nie więcej niż 60 minut (do 180 minut) 
z matematyki – nie więcej niż 50 minut (do 150 minut) 
z języka obcego – nie więcej niż 45 minut (do 135 minut) 

• Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na 
sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dodatkowe 
5 minut). 

• Każdy zdający może wnieść do sali w przypadku egzaminu z każdego przedmiotu jedynie 
przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem (niedozwolone jest 
korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu  
z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać, zdający 
wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  

• Uczniowie przystępujący do egzaminu oraz członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą 
wnosić na salę telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych. 

• Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym 
dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. (zał. Dostosowania) 

• Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego 
przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

• FILMY INFORMACYJNE O EGZAMINIE: 
 

https://www.oke.poznan.pl/cms,5177,filmy_informacyjne_o_egzaminie_osmoklasisty.htm 

 
 

Co na egzaminie z poszczególnych przedmiotów??? 
j. polski 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2022_język%20polski_E

8_standardowy.pdf 
matematyka 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2022_matematyka_E8_

standardowy.pdf 
język angielski 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski_2021.pdf 

 
język niemiecki 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_niemiecki.pdf 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski_2021.pdf 

 
zapraszam do lektury :)) 


