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 Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości
i umiejętności określone w podstawie
programowej w odniesieniu do wybranych
przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII.
Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie
do egzaminu jest warunkiem ukończenia
szkoły, ale nie określa się minimalnego
wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż
egzaminu nie można nie zdać.



 W dniu egzaminu ucznia obowiązuje ważna legitymacja
szkolna i strój galowy.

 Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie można
wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać
z nich w sali egzaminacyjnej. Zakaz wnoszenia urządzeń
telekomunikacyjnych dotyczy również członków zespołu
nadzorującego egzamin.

 Uczeń nie może również wnieść przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie o przyborach – język polski
i język obcy nowożytny - tylko długopis z czarnym wkładem
lub pióro z czarnym atramentem, matematyka - długopis
z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem oraz
linijka



 Język polski
 Matematyka
 Język obcy nowożytny
 Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego

z następujących języków obcych nowożytnych:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub
włoskiego.

 Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy
się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.



Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani
egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po
sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne
z następujących przedmiotów:

 język polski
 matematyka
 język obcy nowożytny



Każdy zdający otrzyma zaświadczenie
o szczegółowych wynikach egzaminu. Dla każdego
z powyższych przedmiotów będą podane dwie
liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony
do liczby całkowitej), które zdający zdobył za
zadania mierzące wiadomości i umiejętności
z danego przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za
zadania z matematyki zdobył 23 punkty spośród 30
możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy
równy 77%.



Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów
(zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali
z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż
zdający. Na przykład zdający, którego wynik
centylowy w matematyki wynosi 85, dowie się, że
85% wszystkich ósmoklasistów uzyskało za zadania
matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy,
a 15% ósmoklasistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być
podważone na drodze sądowej.



Warunki związane z zapewnieniem samodzielności pracy zdającego:
a) przygotowanie oddzielnego stolika (ławki) dla każdego ucznia;
b) ustawienie stolików w jednym kierunku, w odległości zapewniającej
samodzielność pracy;
c) przygotowanie miejsc dla zespołu nadzorującego i obserwatorów.

Dodatkowe rozwiązania organizacyjne:
a) liczba sal zapewniająca pomieszczenie wszystkich zdających;
b) osobna sala / osobne sale dla korzystających z pomocy nauczyciela
wspomagającego lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać
pracę innych zdających, albo przedłużenia czasu pracy z zestawem
egzaminacyjnym (w razie potrzeby);
c) w każdej sali zegar oraz tablica (plansza) do zapisania czasu
rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym,
widoczne dla wszystkich zdających.



W salach nie mogą znajdować się żadne dostępne
(widoczne) dla zdających pomoce dydaktyczne
z zakresu odpowiedniej części egzaminu.

Warunki w salach przeznaczonych do
przeprowadzenia egzaminu powinny być zgodne
z podstawowymi wymaganiami bhp; zdającym należy
ponadto zapewnić dostęp do toalety w warunkach
uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.



Egzamin odbywa się w terminie ogłoszonym przez 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

W roku szkolnym 2021/2022:

a) Język polski- 24 maja 2022 roku:
godz. 9.00, egzamin trwa 120 minut, w przypadku
uczniów, dla których czas trwania egzaminu może
być przedłużony – nie więcej niż 180 minut;



b) Matematyka – 25 maja 2022 roku:
godz. 9.00, egzamin trwa 100 minut, w przypadku
uczniów, dla których czas trwania egzaminu może
być przedłużony – nie więcej niż 150 minut;

c) Języka obcy nowożytny – 26 maja 2022 roku:
godz. 9.00, egzamin trwa 90 minut, w przypadku
uczniów, dla których czas trwania egzaminu może
być przedłużony – nie więcej niż 135 minut.



Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
ustala skład szkolnego zespołu egzaminacyjnego,
powołując członków zespołu egzaminacyjnego oraz
zespoły nadzorujące przebieg egzaminu w każdej Sali.
Liczba zespołów zależy od liczby sal egzaminacyjnych.

Członkami zespołu nadzorującego nie mogą być
nauczyciele przedmiotu, z którego jest
przeprowadzany dany egzaminu.



W przypadku egzaminu z języka obcego
nowożytnego członkami zespołu nadzorującego
mogą być nauczyciele innego języka niż ten,
z którego jest przeprowadzany egzamin w danej sali.

W każdym zespole nadzorującym egzamin znajduje
się nauczyciel z innej szkoły lub placówki.

Podczas egzaminu w sali egzaminacyjnej może
również przebywać obserwator.



Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
lub członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego
pisemnie przez niego upoważniony, w obecności
innego członka tego zespołu, odbiera przesyłkę
z materiałami egzaminacyjnymi.

Sprawdza, czy nie została ona naruszona.
Bezpośrednio po odbiorze sprawdza zgodność
przesyłki z zapotrzebowaniem i wykazem zawartości
przesyłki.

Następnie zabezpiecza materiały egzaminacyjne
przed nieuprawnionym ujawnieniem.



Jeśli paczki z materiałami egzaminacyjnymi są
naruszone lub ich zawartość nie jest zgodna
z zapotrzebowaniem na zestawy egzaminacyjne,
przewodniczący lub upoważniony przez niego
członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego
niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora OKE
i dystrybutora materiałów egzaminacyjnych.

Dyrektor OKE informuje przewodniczącego
szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub
upoważnionego przez niego członka tego zespołu
o dalszym postępowaniu.



Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności
przedstawiciela zdających, odbiera od przewodniczącego
szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały
egzaminacyjne:

a) odpowiednią liczbę i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych do
pracy z zestawem egzaminacyjnym w danym dniu,
a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego
również odpowiednie płyty CD,
b) listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE,
c) druk protokołu przebiegu egzaminu w danej Sali,
d) naklejki z kodem kreskowym , naklejki z nr PESEL i zwrotne
koperty do spakowania materiałów egzaminacyjnych.



Przewodniczący zespołu nadzorującego razem 
z przedstawicielem uczniów przenosi materiały egzaminacyjne 
do odpowiedniej sali.
O wyznaczonej przez przewodniczącego szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego godzinie zdający wchodzą do sali 
pojedynczo według kolejności na liście. Przed wejściem ucznia 
do sali członek zespołu nadzorującego losuje nr stolika, przy 
którym usiądzie uczeń. Zdający powinni mieć przy sobie 
dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) 
i okazać go w razie potrzeby. 

W przypadku braku odpowiedniego dokumentu, tożsamość 
ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub 
innego nauczyciela danej szkoły.



Zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer 
wylosował. Do sali egzaminacyjnej wnosi jedynie dozwolone 
przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, 
dodatkowo na egzamin z zakresu matematyki może wnieść 
również: linijkę. Na egzaminie ósmoklasisty nie wolno 
korzystać z kalkulatora i słowników. 

Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący 
zespołu nadzorującego przypomina:
a) o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu,
b) o sposobie kodowania,
c) o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do 
rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej 
stronie arkusza.



Egzamin ósmoklasisty przebiega zgodnie 
z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. 

Zestawy egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej 
w powyższym harmonogramie jako godzina rozpoczęcia egzaminu 
z danego przedmiotu. 

Po rozdaniu zdającym zestawów 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 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę 
z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).



Uczniowie zapoznają się z instrukcją dla zdających
zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza.

Zdający sprawdzają, czy zestawy egzaminacyjne są
kompletne. W razie potrzeby zgłaszają braki
przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin
i otrzymują kompletne zestawy. Takie przypadki zostają
odnotowane w protokole przebiegu egzaminu. Protokół
czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w arkuszu lub
karcie odpowiedzi. Uczeń otrzymuje rezerwowy zestaw
egzaminacyjny.

Uczniowie kodują swoje arkusze i karty odpowiedzi zgodnie
z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego;
członkowie zespołu sprawdzają poprawność kodowania.



Członkowie zespołu nadzorującego udzielają odpowiedzi na
pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem
i rozumieniem instrukcji dla zdającego. Członkowie zespołu
nadzorującego nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

Po czynnościach organizacyjnych, w tym sprawdzeniu
poprawności kodowania, przewodniczący zespołu
nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym
miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem
egzaminacyjnym.



W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego,
bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia
egzaminu następuje odtworzenie płyty CD.

Podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający nie mogą
opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu
nadzorującego może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej
sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków
wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego
z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne
jest skorzystanie z pomocy medycznej).



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.

Po zakończonym egzaminie w obecności wszystkich
uczniów członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają
kompletność arkuszy i przyjmują je od zdających.
Następnie przewodniczący zezwala zdającym,
z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas
pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie
sali.



Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego podejmuje
decyzję o przerwaniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
zdającego i unieważnia jego pracę oraz nakazuje zdającemu
opuszczenie sali egzaminacyjnej w przypadku:
 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez

ucznia
 wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia
telekomunikacyjnego lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie o przyborach

 zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu pracy
z zestawem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom

 wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych,
np. zasłabnięcia ucznia .



Przez dyrektora OKE
 stwierdzenie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej

niesamodzielnego rozwiązywania zadania lub zadań przez
ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia
jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnianie
rozwiązań zadań innemu uczniowi lub korzystanie
z rozwiązań innego ucznia;

 niemożliwość ustalenia wyników egzaminu z powodu
zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej;

 zgłoszenie przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych
zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących
przeprowadzenia egzaminu, jeżeli to naruszenie miało
wpłynąć na wynik egzaminu.



W przypadku stwierdzenia podczas 
sprawdzania niesamodzielnego rozwiązywania 
zadań uczeń lub jego rodzice mają prawo 
złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji. 

Zasady unieważnienia egzaminu i wgląd do 
pracy egzaminacyjnej szczegółowo opisano 
w Informacji o sposobie organizacji 
i przeprowadzania egzaminu na stronie OKE. 



1. W przypadku zagrożenia/nagłego zakłócenia
przebiegu pracy z danym zestawem egzaminacyjnym
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu
pracy i powiadamia o tym fakcie dyrektora właściwej
okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w razie potrzeby
odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).

2. Dyrektor właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje
decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu.



Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady
przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów
objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony
z egzaminu 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%” (wynik procentowy) oraz
„100” (wynik na skali centylowej).



Język polski – 13 czerwca 2022 r. – godz. 9.00

Matematyka – 14 czerwca 2022 r. – godz. 9.00

Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r.– godz. 
9.00

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje 
uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie 
głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.



Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
małą butelkę wody.

Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym
butelka powinna stać na podłodze przy nodze
stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał
materiałów egzaminacyjnych.



Małgorzata Wcisło
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