Egzamin ósmoklasisty 2022 – najważniejsze informacje
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych
w klasach I - VIII. W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie
obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z
dnia 16 grudnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego
przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń
powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów
obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (w
naszej szkole jest to język angielski lub język niemiecki).
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację
o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego
uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przystępują do egzaminu
ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z
czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.
Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się
rysunków ołówkiem. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić/używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu
jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu
z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tego
przedmiotu najwyższego wyniku.
8 lipca 2022 roku każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali
centylowej z każdego przedmiotu.
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Egzamin ósmoklasisty 2022 – najważniejsze terminy
Przedmiot
j. polski
matematyka
j. obcy

Termin główny
24 maja
wtorek, 9.00
25 maja
środa, 9.00
26 maja
czwartek, 9.00

Termin dodatkowy
13 czerwca
poniedziałek, 9.00
14 czerwca
wtorek, 9.00
15 czerwca
środa, 9.00

Czas trwania

Przedłużenie

120 min

do 180 min

100 min

do 150 min

90 min

do 135 min

o Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022r.
o Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022r.
o Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 8 lipca 2022r.

Ważne daty
TERMIN
do 28 września 2021

do 30 września 2021
do 15 października
2021
do 22 listopada 2021

do 26 listopada 2021

do 24 lutego 2022

do 10 maja 2022

DZIAŁANIE SZKOŁY/RODZICÓW
Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi
dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty.
Złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny,
z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.
Przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie
zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
Przekazanie rodzicom uczniów pisemnej informacji
o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie
lub sposobach dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
Złożenie oświadczenia przez rodziców o korzystaniu
albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
Złożenie pisemnej informacji o ewentualnej zmianie języka
obcego nowożytnego.
Zapoznaje uczniów klasy ósmej oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) z warunkami przebiegu egzaminu.
Przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka
obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów
konkursów/olimpiad przedmiotowych.

UWAGA!
➢
➢

Informacje dotyczące egzaminu zamieszczone są na stronie internetowej Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej: cke.gov.pl
Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne, ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

