


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

24 MAJA godz. 9.00

Język polski 120 MINUT 

(dyslektycy - sala 36 – nie dłużej niż 180 MINUT)

25 MAJA godz. 9.00

Matematyka – 100 MINUT 

(dyslektycy- sala 36 - nie dłużej niż 150 MINUT)

26 MAJA godz. 9.00

Język obcy nowożytny – 90 MINUT 

(dyslektycy- sala 36 - nie dłużej niż 135 MINUT)



13 czerwca 2022

14 czerwca 2022

15 czerwca 2022

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY







KONTROLA I KODOWANIE ARKUSZA

• Czy strony są ponumerowane kolejno?

• Czy na wszystkich stronach jest wyraźny i czytelny druk?

Sprawdzenie stanu arkusza

• Naklejenie etykiet z numerem PESEL we właściwych polach arkusza i karty 
odpowiedzi.

• Wpisanie numeru PESEL i kodu (klasa i numer w dzienniku).

Kodowanie arkusza





Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich: 

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu  – zdających obowiązuje bezwzględny zakaz rozmawiania, 
kontaktowania się z innymi uczniami, zadawania pytań od momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem

b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do 
zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań 
(dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) 

c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu 
nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE.

Po rozdaniu arkuszy piszący mają obowiązek zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie 
arkusza egzaminacyjnego. Następnie przed rozpoczęciem każdego egzaminu, w wyznaczonych miejscach 
arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, oraz naklejki przygotowane przez 
okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA



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. 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
Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu 
przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

Po zakończeniu każdego zakresu egzaminu osoby wchodzące w skład komisji – w obecności 
zdających – zbierają zeszyty zadań egzaminacyjnych i sprawdzają kompletność materiałów. 
Przewodniczący pakuje w sali prace egzaminacyjne do zwrotnych kopert (zgodnie z 
procedurą) i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu 
nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty 
oraz pozostałe materiały egzaminacyjne dyrekcji szkoły.



Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 
wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W trakcie egzaminu 
członkowie komisji nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W 
uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi 
na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 
kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy 
medycznej. 
W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie 
ręki. Po uzyskaniu zezwolenia od przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający 
pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 
odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. 



Dany zakres odpowiedniej części egzaminu może zostać zdającemu 
unieważniony: 
a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
b. przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej albo dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

- z powodu naruszenia procedur przez ucznia, 
- ze względów zdrowotnych, 
- na wniosek rodziców.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO

PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA:

 stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 

 wniesienia lub korzystanie przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów 

lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach 

 zakłócanie przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób 

utrudniający pracę pozostałym uczniom 

POSTĘPOWANIE 

 Przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali 

egzaminacyjnej dyrektora.

 Po stwierdzeniu zaistniałej okoliczności dyrektor przerywa i unieważnia zdającemu egzamin oraz poleca uczniowi 

opuszczenie sali egzaminacyjnej, zapewniając mu opiekę.

Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin z danego przedmiotu przeprowadzany 

w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w dodatkowym terminie ustalonym w 

komunikacie o harmonogramie. Jeżeli unieważnienie nastąpiło w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”. 



PRZERWANIE I UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PRZEZ ZDAJĄCEGO 
z przyczyn zdrowotnych lub losowych

Jeśli przerwanie egzaminu nastąpi w terminie dodatkowym, decyzję podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu z 
dyrektorem CKE.

Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z tego zakresu/poziomu w terminie dodatkowym.

Arkusz zdającego nie jest przekazany do sprawdzenia.

(Rodzice mają prawo postanowić, że arkusz powinien być oceniony.)

Uczeń przerywa pracę z arkuszem z przyczyn zdrowotnych, losowych.



1 LIPCA 2022 udostępnienie w ZIU /Zintegrowany Interfejs 

Użytkownika/ wyników egzaminu ósmoklasisty  

do 7 LIPCA 2022 przekazanie przez OKE do szkół 
zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty

8 LIPCA 2022 wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022



www.wyniki.edu.pl

Wyniki, jakie uzyskał uczeń na egzaminie (sumaryczne oraz za rozwiązanie każdego zadania w arkuszu
egzaminacyjnym), można sprawdzić na stronie www.wyniki.edu.pl w systemie Zintegrowany Interfejs
Użytkownika, do którego każdy uczeń otrzyma login oraz hasło od dyrektora szkoły, w której przystępuje do
egzaminu ósmoklasisty.

WYNIKI
1 LIPCA 
2022

godz. 
10.00

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022

http://www.wyniki.edu.pl/


www.wyniki.edu.pl



www.wyniki.edu.pl



www.wyniki.edu.pl



8 LIPCA 2022 wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022

Uczniowie dostarczają zaświadczenia/informacje o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty do wybranych szkół ponadpodstawowych 



www.cke.gov.pl

Na stronie internetowej CKE

w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są: 

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz 

aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne 

c. arkusze egzaminu próbnego 

d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych 

e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 

latach 2019– 2021.




