
INFORMACJE DLA RODZICÓW

EGZAMIN 2022



Harmonogram egzaminu



Termin dodatkowy  egzaminu

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,

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin 
ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 
głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych), 

- dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin 
z danego przedmiotu lub przedmiotów



Informacja o wynikach egzaminu



Rodzaj egzaminu Godziny Czas trwania

Możliwość 

wydłużenia 

I    dzień język polski 900 – 1100 120 min.

nie więcej niż 

o 60 min.

II   dzień matematyka 900 – 1040 100 min.

nie więcej niż 

o 50 min.

III dzień język obcy nowożytny 900 - 1030 90 min.

nie więcej niż 

o 45 min.

Egzamin ośmioklasisty

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). 



WAŻNE DATY DLA RODZICÓW

Do 30 września 2021 r.
rodzice składają deklarację wskazującą język obcy 
nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu 
ósmoklasisty. 



Egzamin z 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. 



WAŻNE DATY DLA RODZICÓW

Do 15 października 2021 r. 
rodzic winien przedłożyć dyrektorowi szkoły stosowne 
dokumenty na podstawie których zostaną dostosowane 
warunki egzaminacyjne. 



Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest 
dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty, to: 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym, 

 orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
 zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, 
 opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 
Należy pamiętać, że:
 opinia/orzeczenie może być wydana uczniowi nie wcześniej niż 

po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej,
 jeżeli w szkole takie dokumenty już są, nie ma potrzeby składać 

ich ponownie. 



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH 

I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o 
dostosowaniach:
 dostosowanie arkuszy egzaminacyjnych,

 zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,

 zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych, 

 wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

 odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, 

 ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 

 zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela 
wspomagającego, specjalisty



WAŻNE DATY DLA RODZICÓW

Do 18 listopada 2021 r. 

dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego 
nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia 
o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub 
sposobach dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego 
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.



WAŻNE DATY DLA RODZICÓW

Nie później niż do 24 listopada 2021 r. 

rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu 
albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 
dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania informacji. 



WAŻNE DATY DLA RODZICÓW

Do 24 lutego 2022 r.

rodzice mogą złożyć dyrektorowi pisemną informację 
o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego 
w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczy się 
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 



O K E

o k e . w r o c . p l / m a t e r i a l y - i n f o r m a c y j n e /

Wszelkie informacje na temat 
egzaminu można znaleźć na stronie 

OKE 


