


AKT PRAWNY  REGULOWANE KWESTIE  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r.  

prawo oświatowe  

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.  

poz. 1148)  

 

Ustawa z 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty  

(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.  

poz. 1327) 

 

Zasadnicze regulacje dotyczące 

przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty: 

• przedmioty 

egzaminacyjne, 

•  dostosowania form  

i warunków 

przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty,  

• unieważnienia,  

• wglądy. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001148
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001148
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001148
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059


AKT PRAWNY  REGULOWANE KWESTIE  

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

w sprawie szczegółowych warunków  

i sposób przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1361)  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

(Dz.U. 2019 poz. 625) 

  

Szczegółowe regulacje 

organizacyjne  

i administracyjne 

dotyczące   

przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty.   

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000625/O/D20190625.pdf


AKT PRAWNY  REGULOWANE KWESTIE  
  

Rozporządzenie 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.) 

  

 

Wymagania ogólne  

i szczegółowe, 

określające zakres 

wiadomości  

i umiejętności,  

których opanowanie jest 

sprawdzane na 

egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego, 

matematyki  

i języka obcego 

nowożytnego. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356


TERMIN 

GŁÓWNY  

  

  

  

  

  

JĘZYK POLSKI –  24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00  

 

MATEMATYKA – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00  

    

  

JĘZYK OBCY –  26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00  

TERMIN 

DODATKOWY 

 

  

  

  

JĘZYK POLSKI – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) –godz. 9:00  

 
MATEMATYKA – 14 czerwca 2022 r. (wtorek)–godz. 9:00  

   

  
JĘZYK OBCY  – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00  

  



TERMIN OGŁASZANIA 

WYNIKÓW EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY  

  

1 lipca 2022 r.  

TERMIN PRZEKAZANIA 

SZKOŁOM WYNIKÓW  

I ZAŚWIADCZEŃ  

 

do 7 lipca 2022 r.  

TERMIN WYDANIA ZDAJĄCYM 

ZAŚWIADCZEŃ  

ORAZ INFORMACJI 

 

8 lipca 2022 r.  



 

EGZAMIN JEST 
OBOWIĄZKOWY  

I NIE MA PROGU 
ZDAWALNOŚCI 



Egzamin ósmoklasisty w 2022 r.  

jest przeprowadzany na podstawie  
WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH  

określonych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. 

oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający 
spełnia te wymagania.  

 



 

Ósmoklasista przystępuje do 
egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych:  

◦ języka polskiego,  

◦matematyki,  

◦ języka obcego nowożytnego.  

 
 



Ósmoklasista przystępuje do 
egzaminu z języka obcego 

nowożytnego,  
którego uczy się w szkole  
w ramach obowiązkowych  

zajęć edukacyjnych 

(w naszej szkole jest to język 
niemiecki lub język angielski).  

 



 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany  
przez trzy kolejne dni:  

 

◦ pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego,  
który trwa 120 minut , 

◦ drugiego dnia – egzamin z matematyki,  
który trwa 100 minut , 

◦ trzeciego dnia – egzamin z języka obcego 
nowożytnego, który trwa 90 minut.  

 



 

 Czas trwania egzaminu z poszczególnych 
przedmiotów może być wydłużony w przypadku 

uczniów, którym przysługuje dostosowanie 
warunków przeprowadzania egzaminu.  

 

 Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty  
z danego przedmiotu nie wlicza się czasu 

przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia 
poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi (5 minut).  

 



Przedłużenie czasu na wykonanie zadań  

z arkusza standardowego:  
 

 z języka polskiego – nie więcej niż  

o 60 minut (do 180 minut), 

 z matematyki – nie więcej niż  

o 50 minut  (do 150 minut), 

 z języka obcego nowożytnego – nie 

więcej niż o 45 minut (do 135 minut). 
 



 

UCZNIOWIE UPRAWNIENI  

DO DOSTOSOWAŃ  

WARUNKÓW I FORMY  

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 



Lp.  Uczeń:  

Dostosowanie   

Podstawa (dokument)  
formy  warunków  

1.  

   posiadający orzeczenie  

o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze 

względu na 

niepełnosprawność  

tak  tak  orzeczenie 

2.  

posiadający orzeczenie  

o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu 

na niedostosowanie społeczne 

lub zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym  

nie  tak  orzeczenie  

3.  

posiadający orzeczenie  

o potrzebie indywidualnego 

nauczania  

nie  tak  orzeczenie  

4.  

chory lub niesprawny czasowo 

oraz uczeń z chorobami 

przewlekłymi  

nie  tak  

zaświadczenie  

o stanie zdrowia 

wydane przez 

lekarza  



Lp.  Uczeń:  

Dostosowanie   
Podstawa 
(dokument)  

formy  warunków  

5.  

    posiadający opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej,  

o specyficznych trudnościach  

w uczeniu się, w tym:  

     z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,  

dyskalkulią  

nie  tak  

opinia poradni 

psychologiczno 

-pedagogicznej  

6.  

który w roku szkolnym 2021/2022 był 

objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną  

w szkole ze względu na:  

a) trudności adaptacyjne związane  

z wcześniejszym kształceniem  

za granicą,  

b) zaburzenia komunikacji językowej, 

c) sytuację kryzysową lub traumatyczną. 

nie  tak  

pozytywna  

opinia rady 

pedagogicznej  

7.  

    o którym mowa w art. 165 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (cudzoziemiec), 

któremu ograniczona znajomość 

języka polskiego utrudnia 

zrozumienie czytanego tekstu  

tak  tak  

pozytywna  

opinia rady 

pedagogicznej  



 Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego 
przedmiotu jest przedstawiany w procentach  

i na skali centylowej.  
 

◦ Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony 
do liczby całkowitej), które uczeń uzyskał za 

rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu 
egzaminacyjnym.  

◦ Wynik na skali centylowej to odsetek liczby uczniów 
(zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali  

z danego przedmiotu wynik taki sam  
lub niższy niż dany uczeń.  



UPRAWNIENIA LAUREATÓW  
I FINALISTÓW OLIMPIAD 

PRZEDMIOTOWYCH  
ORAZ LAUREATÓW KONKURSÓW 
PRZEDMIOTOWYCH O ZASIĘGU 

WOJEWÓDZKIM LUB 
PONADWOJEWÓDZKIM 



Uczeń, który  

 jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej 
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).  

 



  

 
do 28  

września  

2021 

 
Szkoła ma obowiązek  

zapoznać uczniów i ich rodziców  

z możliwymi sposobami dostosowania 

warunków i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty oraz do 

poinformowania rodziców uczniów  

o trybie ustalania proponowanych 

dostosowań. 



 

 

do 30  

września 

2021 

 
 

Rodzice mają obowiązek złożenia 

dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji 
  

wskazującej język obcy nowożytny,  
z którego uczeń przystąpi do egzaminu. 

 



 

 

do 15 

października  

2021 

 
Rodzice przedkładają dyrektorowi 

szkoły zaświadczenie  

o stanie zdrowia ucznia lub  

opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się  
(jeżeli dokument nie był złożony wcześniej). 

 
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub 

opinia mogą być przedłożone  

w terminie późniejszym, niezwłocznie  

po otrzymaniu dokumentu. 



 

 

do 22 

listopada  

2021 

 

 
Szkoła ma obowiązek 

poinformować na piśmie  

rodziców uczniów  

o przyznanych przez radę 

pedagogiczną dostosowaniach. 

 

 



 

 

do 26 

listopada  

2021 

 

 
Złożenie oświadczeń rodziców uczniów  

o korzystaniu albo niekorzystaniu  

z dostosowań wskazanych przez radę 

pedagogiczną. 

 

 



 

 

do 24 

lutego 

2022 

 

 
Rodzice składają pisemną 

informację  

o zmianie w deklaracji 

wskazującej język obcy nowożytny 

złożonej  

do 30 września 2021 r.  



 

www.cke.edu.pl 

www.oke.poznan.pl 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.cke.edu.pl/

