
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie

Egzamin 
ósmoklasisty2022



Do 24 lutego 2022 r.
poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu 

ósmoklasisty w tym o:
a. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

b. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, 
którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

c. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 
lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

d. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu



Termin główny egzaminu

24 maja 2022 r.-
wtorek

9:00/                 
120 min

język polski

– 13 czerwca 2022 r. godz. 9:00  



Termin główny egzaminu

25 maja 2022 r.-
środa

9:00/                   
100 min

matematyka

– 14 czerwca 2022 r. godz. 9:00  



Termin główny egzaminu

26 maja 2022 r.-
czwartek

9:00/               
90 min

język obcy 
nowożytny

– 15 czerwca 2022 r. godz. 9:00  



Termin dodatkowy 
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 lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty            

z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również                     
z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również 
uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego 

przedmiotu lub przedmiotów.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje                         

w szkole, której jest uczniem.



język polski do 180 min

matematyka do 150 min

język obcy nowożytny do 135 min





Przedmiot     
egzaminacyjny

Arkusz egzaminacyjny zawiera

zeszyt zadań 
egzaminacyjnych

kartę odpowiedzi

język polski v v

matematyka v v

język obcy nowożytny v v



Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki                                                 
i języka obcego nowożytnego – schemat

Karta odpowiedzi – oznacza kartę dołączoną na perforacji do ostatniej 
strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, na której zdający zaznacza 
odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w danym arkuszu, a 
egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym 
zadaniu otwartym.

Zeszyt zadań egzaminacyjnych



NIE DOTYCZY zdających, którym przyznano dostosowanie warunków. Czynności te wykonuje 
zespół nadzorujący.

zeszyt zadań egzaminacyjnych                                                                      karta odpowiedzi

nakleja 
uczeń

nakleja     
uczeń



1. Uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL (otrzymuje 
ze szkoły) oraz naklejki przygotowane przez OKE                                 
w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego:
➢ na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych,
➢ na karcie odpowiedzi.

2. Uczeń sprawdza czy zeszyt zadań egzaminacyjnych 
zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony.

3. Uczeń sprawdza poprawność numeru PESEL na 
naklejkach przygotowanych przez OKE. 

4.  Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.



Każdy zdający powinien mieć na egzaminie 
ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub 
pióro) z czarnym tuszem ( atramentem) do 
zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający 
powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je 
wykonać – zdający wykonują długopisem.                            
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Niedozwolone jest korzystanie                         
z długopisów zmazywalnych / 
ścieralnych.

Materiały piśmiennicze 



Termin ogłaszania 
wyników egzaminu 
ósmoklasisty                                 
1 lipca 2022 r.

Termin przekazania 
szkołom wyników, 
zaświadczeń i informacji                                                                  
do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym 
zaświadczeń oraz informacji                     
8 lipca 2022 r.



PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA 
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY                                        

Z DANEGO PRZEDMIOTU

PRZERWANIE PRACY Z ARKUSZEM                       
Z PRZYCZYN  LOSOWYCH LUB 

ZDROWOTNYCH

WGLĄD DO PRACY I WERYFIKACJA 
SUMY PUNKTÓW

POWYŻSZE REGULACJE WRAZ                             
Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJĄ SIĘ                  
w dokumencie z 20 sierpnia 2021 r.



Uczniowie, Rodzice

Informacje nt. egzaminu znajdują się na następujących stronach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań - www.oke.poznan.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna – www.cke.gov.pl

Na stronie internetowej CKE 

(www.cke.gov.pl, 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.

http://www.oke.poznan.pl/
http://www.cke.gov.pl/
http://www.cke.gov.pl/

