
INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) I UCZNIÓW 
 

w roku szkolnym 2021 / 2022 
 
I. PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY 
 
1.  O EGZAMINIE 
 
Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne tutaj. Poniżej podano 
informacje najważniejsze. 

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. 

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: 

• uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej 
• uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, 

której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, 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. 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

1. języka polskiego 
2. matematyki 
3. języka obcego nowożytnego. 

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. 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do 
egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 
2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, 
a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.  

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

Zadania na egzaminie ósmoklasisty 

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%202022%20Informacja.pdf
http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002314
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002314


W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń 
wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje 
odpowiedź).  

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z 
poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022), 
w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych 
zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 
2019-2021. 

Wyniki i zaświadczenia 

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na 
skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego 
przedmiotu.  

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z 
danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.  

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie 
się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że 
wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów 
w całym kraju. 

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

 
 
2. Kluczowe informacje o egzaminie: 
 
a. harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: 
 

• z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 
przedmiotów w terminie głównym ALBO 

 
• 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. 

 
b. struktura egzaminu: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Zakres sprawdzanych umiejętności: Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego1 oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.  

1Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 
stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356, ze zm.; dostępne pod adresem: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf)  

Wybór języka obcego nowożytnego: Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z 
tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin 
ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w 
wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. 
c. zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty: 
 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
 

Przebieg egzaminu każdego dnia został opisany szczegółowo w tekście „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I 
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” dostępnym pod 
adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
d. sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi 
 
RYSUNEK 1. Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – schemat 

 
 
 
 

Karta odpowiedzi 
 

Zeszyt zadań egzaminacyjnych 
 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


Rozwiązania tych zadań, w których wybiera się poprawną odpowiedź, trzeba zaznaczyć na karcie odpowiedzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta odpowiedzi –karta dołączona na perforacji – albo do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, albo do 
karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych – na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w 
danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym. 
 

Dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi: 
Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie 
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 
 

e. obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z 
takich urządzeń w tej Sali 
 
 

f. przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej: 
•  każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym 

tuszem (atramentem) przeznaczony 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. 
 

„Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.” dostępny jest pod adresem:  
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 
 

g. konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu 
• W przypadku:  
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 
 
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów 

lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach 
 
c. 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. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu. 
 
Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu 
lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, z jednego z powodów określonych w pkt a-c., przystępuje 
ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o 
harmonogramie 
 
Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn określonych w pkt a-c  nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z 
danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”. 
 

3.Terminy: 
 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


• do 28 września 2021 r. zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - dostępny jest pod adresem: 
E8 Komunikat o dostosowaniach 2022.pdf (cke.gov.pl) 
  

• do 30 września 2021 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi 
do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z 
matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym 

 
• do 15 października 2021 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 
 

• do 22 listopada 2021 r. przekazanie rodzicom uczniów pisemnej informacji o wskazanym przez radę 
pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających 

 
• do 26 listopada 2021 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 

dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa wyżej  

• do 24 lutego 2022 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracji o j. obcym 
 

• do 10 maja 2022 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w 
przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych. 

 

4.Stosowne formularze stanowią załączniki do  tekstu „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I 
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” dostępnej pod 
adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 
 
5.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 
 
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne 
 
c. arkusze egzaminu próbnego 
 
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r. 
 
II. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

1 zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w  
   tej Sali 
2. zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej wyłącznie: 
a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym 
tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) 

 b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. 
3. Zdający mogą również 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 
4. 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. 

5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali  
egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w  
ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. 
6. Po rozdaniu zdającym arkuszy 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 zespołu  
nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy) 
7. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez 
podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 
 
 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
http://www.cke.gov.pl/


III. PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:  
a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania 
zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań 
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia 
 
b. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu 
 
c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z 
urzędu) 
 
d. niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu zaginięcia lub zniszczenia 
pracy egzaminacyjnej 
 
W przypadku unieważnienia egzaminu z w/w przyczyn szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych 
wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia 
na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury. 
 
2. Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej: 
 

a. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w 
miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia 
wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

b. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej 
osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców 

c. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo 
przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a) 

d. Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie niż określona w załączniku 16a. We wniosku o wgląd do 
pracy egzaminacyjnej należy wskazać: 

*  imię i nazwisko zdającego 

*  PESEL zdającego 

*  dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail 
oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie 
informacji o wyznaczonym terminie wglądu 

-  przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy. 

 



Procedury dot. wglądu do pracy opisane są szczegółowo w tekście „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I 
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022” dostępnym pod 
adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 

 
 
UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. opisany w niniejszym 
dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19. 

 
Opracowano na podstawie materiałów opublikowanych na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl (w zakładce 
poświęconej egzaminowi ósmoklasisty)   

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
http://www.cke.gov.pl/

