
Informacja dla ucznia 
przystępującego

do egzaminu ósmoklasisty

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Lęborku



Podstawy prawne 
przeprowadzania egzaminu

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U.   
z 2020 r., poz. 1361)



Informacja dla ucznia przystępującego           
do egzaminu ósmoklasisty

Rozporządzenie 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. 

poz. 493, z późn. zm.), w szczególności z 
następującymi nowelizacjami ww. rozporządzenia: 
(1) z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) oraz 

(2) z dnia 17 sierpnia 2021 r. (Dz.U. poz. 1525)



Podstawy prawne 
przeprowadzania egzaminu

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty  obowiązująca w roku szkolnym 
2021/2022 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021r. w sprawie 
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i 
form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku 
szkolnym 2021/2022, opublikowanym na stronie 
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 



Podstawy prawne 
przeprowadzania egzaminu

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 
sierpnia 2021r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku, 
opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej,

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 
sierpnia 2021r. w sprawie materiałów i przyborów 
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie 
ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku, 
opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej



Informacja dla ucznia przystępującego           
do egzaminu ósmoklasisty

 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany                   
w formie pisemnej.

 Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące 
przedmioty: język polski, matematykę, język obcy 
nowożytny.

 Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest 
przeprowadzany innego dnia. 



Informacja dla ucznia przystępującego           
do egzaminu ósmoklasisty

język polski – 24 maja 2022r. (wtorek), godz. 9.00

matematyka – 25 maja 2022r. (środa), godz. 9.00

język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek), 
godz. 9.00



Informacja dla ucznia przystępującego           
do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin w terminie dodatkowym:

język polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek), godz. 9.00

matematyka – 14 czerwca 2022r. (wtorek), godz. 9.00

język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r. (środa), 
godz. 9.00



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 egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 
przedmiotów (również z przyczyn zdrowotnych). 

Informacja dla ucznia przystępującego           
do egzaminu ósmoklasisty



Informacja dla ucznia przystępującego           
do egzaminu ósmoklasisty

 Uczeń zgłasza się na każdy egzamin w miejscu i 
czasie wyznaczonym przez przewodniczącego 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest 
dyrektor szkoły.

 O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali 
pojedynczo, według kolejności na liście, a 
członkowie zespołu nadzorującego losują 
numery stolików, przy których będą pracowali. 
Każdy uczeń powinien mieć przy sobie 
identyfikator lub ważną legitymację szkolną, 
okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.



Informacja dla ucznia przystępującego          
do egzaminu ósmoklasisty

 Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie 
przybory do pisania, tj. pióro lub długopis  z 
czarnym tuszem/atramentem /niedozwolone jest 
korzystanie z długopisów zmazywalnych / 
ścieralnych/ oraz tylko w przypadku egzaminu z 
matematyki – linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je 
wykonać – zdający wykonują długopisem (nie 
wykonuje się rysunków ołówkiem).

 Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora 
oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać 
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
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do egzaminu ósmoklasisty

 Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności 
przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami 
egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

 Każdy egzamin rozpoczyna się od rozdania zestawów 
egzaminacyjnych punktualnie o godzinie wyznaczonej 
przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 
egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów 
egzaminacyjnych. 
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Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie 
przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma 

obowiązek:

 zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej 
stronie arkusza egzaminacyjnego; w razie 
wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie 
członków zespołu nadzorującego,



 sprawdzić kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. 
czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań 
egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi 

 sprawdzić, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera 
wszystkie kolejno ponumerowane strony 

 sprawdzić poprawności numeru PESEL na naklejkach 
przygotowanych przez OKE

 braki w arkuszu egzaminacyjnym zgłosić 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego /uczeń 
otrzyma nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy 
rezerwowych
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 w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego 
(na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych 
oraz na karcie odpowiedzi), zamieścić kod ucznia i 
numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez 
okręgową komisję egzaminacyjną  /uczeń nie 
podpisuje arkusza egzaminacyjnego/

 w przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, 
zdający zgłasza to przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego.  
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do egzaminu ósmoklasisty

 W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w 
dostosowanych formach i uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się, czynności związane z 
kodowaniem wykonują członkowie zespołu 
nadzorującego. 

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

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

 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). 
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do egzaminu ósmoklasisty

 Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych 
uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 
egzaminacyjnej. 

 Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań liczony jest            
od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. W 
przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego 
bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i 
zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje 
nagranie z płyty CD.

 Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje 
odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie 
długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem 
(rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują 
długopisem).
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 zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na 
karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się – dysleksja)

 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.
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 na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego 
na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący 
zespołu nadzorującego przypomina zdającym o 
konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie 
odpowiedzi /obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz 
korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do 
niepełnosprawności /

 w czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie 



 przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie 
czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym informuje zdających o zakończeniu 
pracy i wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na 
sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, 
którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na 
karcie) - ten czas nie może być wykorzystany na 
rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację 
poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę 
odpowiedzi

 po upływie dodatkowego czasu poleca zamknięcie 
arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika

Informacja dla ucznia przystępującego          
do egzaminu ósmoklasisty
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ZDAJĄCY:
 nie wypowiada uwag i komentarzy,
 nie zadaje żadnych pytań dotyczących 

zadań egzaminacyjnych,
 nie zapisuje nigdzie swojego nazwiska, nie 

dopuszcza się pisania jakichkolwiek 
komentarzy, rysunków na karcie i arkuszu 
(włącznie z brudnopisem). Szkoła otrzymuje 
informację o ww. incydencie)

 nie korzysta z żadnych środków łączności.



Informacja dla ucznia przystępującego          
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W przypadku
 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

przez ucznia 
 wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali 

egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo 
materiałów lub przyborów pomocniczych 
niewymienionych w komunikacie o przyborach 

 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 lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych 
od dnia przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z 
danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia wraz z 
uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu 
zostały naruszone przepisy dotyczące jego 
przeprowadzania. 

 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje 
zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i 
informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku 
rozstrzygnięcia. 
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 Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu 
egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne 
rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty.  

 W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
egzaminacyjnej przez egzaminatora: niesamodzielnego rozwiązania 
zadania lub zadań przez ucznia bądź występowania w pracy 
egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na 
udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z 
rozwiązań innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, 
uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze 
unieważnienia temu uczniowi egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu lub przedmiotów Dyrektor szkoły niezwłocznie 
przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom. 



 Uczeń, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z 
danego przedmiotu przeprowadzony w terminie 
głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego 
przedmiotu w dodatkowym terminie w szkole, której 
jest uczniem.  

 W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z 
danego przedmiotu przeprowadzonego w terminie 
dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego 
przedmiotu jako „0%”. 
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 Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w 
wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o 
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych 
egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu 
ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

 Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia 
stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły 
podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 
Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu 
egzaminacyjnego. 
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 Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w 
procentach i na skali centylowej.  

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują: wynik z 
języka polskiego, wynik z matematyki i wynik z języka 
obcego nowożytnego.  

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala 
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na 
podstawie liczby punktów przyznanych przez 
egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne 
oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w 
przypadku wykorzystania do sprawdzania prac 
egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.  
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 Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej 
opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na 
podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów 
okręgowych komisji egzaminacyjnych.  

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie 
służy na nie skarga do sądu administracyjnego.  

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na 
ukończenie szkoły
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 1 lipca 2022r. - udostępnienie w ZIU 
wyników egzaminu ósmoklasisty

 8 lipca 2022r. - wydanie zdającym 
zaświadczeń/informacji o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty



Informacja dla ucznia przystępującego 
do egzaminu ósmoklasisty



Ważne! Co ucznia obowiązuje?
 Strój galowy na wszystkie części egzaminu
 Przyjście do szkoły zgodnie z harmonogramem
 Identyfikator lub ważna legitymacja szkolna
 Przybory do pisania (czarny wkład lub tusz), na egzamin z 

matematyki dodatkowo linijka



Warunki ukończenia szkoły 
podstawowej

 Uzyskanie pozytywnych rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

 Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty



Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, 
w zakładce poświęconej egzaminowi 
ósmoklasisty) dostępne są: 
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty  
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne 

Informacja dla ucznia przystępującego 
do egzaminu ósmoklasisty



Dziękuję za uwagę!

Więcej informacji  na temat egzaminu gimnazjalnego 
na stronie CKE w Warszawie lub OKE w Gdańsku
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