
Informacje dla uczniów i rodziców



O egzaminie
 Egzamin jest obowiązkowy i ma formę pisemną.

 Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę
i wybrany język obcy nowożytny.

 Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły 
podstawowej.

 Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły 
ponadpodstawowej.



O egzaminie
 Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności 

określone w wymaganiach egzaminacyjnych 
(czyli w dokumencie zawierającym wybrane zapisy 
z obowiązującej podstawy programowej)
w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych 
nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. 
Dokument zawierający wymagania egzaminacyjne 
można znaleźć na stronie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej (CKE).



Harmonogram
Data Czas 

trwania
Wydłużon
y czas

Przybory

Język polski 24 maja 2022r. 
(wtorek) godz. 
9:00

120 min do 180 min długopis z czarnym 
tuszem, legitymacja 
szkolna 

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

100 min do 150 min długopis z czarnym 
tuszem, linijka, 
legitymacja szkolna

Język obcy 
nowożytny 

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

90 min do 135 min długopis z czarnym 
tuszem, legitymacja 
szkolna

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczeń ma dodatkowe 5 minut 
na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią 
do egzaminu w maju, wyznaczono termin dodatkowy w dniach:
13-15 czerwca 2022 r.



Podczas egzaminu uczeń:
 ma zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

elektronicznych, tj. telefonu, smartwatcha, kalkulatora itp. 
 może posiadać małą butelkę wody (podczas pracy 

z arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze 
stolika) 

 przed wejściem do sali egzaminacyjnej losuje numer stolika 
przy którym będzie pracować 

 zapoznaje się z instrukcją umieszczoną na arkuszu 
egzaminacyjnym 

 sprawdza kompletność arkusza 
 koduje arkusz egzaminacyjny w wyznaczonych miejscach 
 rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia 

od nauczyciela



W czasie trwania egzaminu:
 Członkowie komisji nie udzielają żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań egzaminacyjnych, odpowiadają tylko 
na pytania techniczne i organizacyjne. 

 W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 
nadzorującego może zezwolić na opuszczenie sali. Uczeń 
sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. 
Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście pozostawia zamknięty 
arkusz, a czas jego nieobecności jest odnotowywany 
w protokole. 

 Uczeń który jest chory, może korzystać w czasie trwania 
egzaminu z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego 
lub leków, pod warunkiem, że taka konieczność została 
zgłoszona przed rozpoczęciem egzaminu



Unieważnienie egzaminu z danego 
przedmiotu następuje w przypadku:

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez ucznia 

 wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia 
telekomunikacyjnego albo materiałów pomocniczych

 zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu 
egzaminu z danego przedmiotu, w sposób 
utrudniający pracę pozostałym uczniom



Ważne daty:
 do 10 maja 2022 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły 

wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego 
w przypadku laureatów/finalistów 
konkursów/olimpiad przedmiotowy

 do 23 maja 2022 r. laureat lub finalista olimpiady 
przedmiotowej albo laureat konkursu przedmiotowego 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 
jest zwolniony z danej części egzaminu. Uczeń musi 
dostarczyć do szkoły odpowiednie zaświadczenie.



Ważne daty:
 1 lipca 2022 r. od godz. 10:00 zostaną udostępnione wyniki 

egzaminu ósmoklasisty w systemie informatycznym ZIU 
dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl. Uczniowie 
otrzymają login oraz hasło do logowania. Zdający mogą 
sprawdzić wyniki egzaminu z każdego przedmiotu,

 jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania.

 do 7 lipca 2022 r. przekazane zostaną przez OKE do szkół 
zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach 
egzaminu ósmoklasisty.

 8 lipca 2022 r. wydawane będą zaświadczenia/informacje 
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.



Dodatkowe informacje:
 Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do 

sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, 
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, 
w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń 
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane 
przez OKE od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) 
informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
tj. od 1 lipca 2022 r., zgodnie z kolejnością wpływu.



Na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl , 
w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty 
dostępne są:

 informatory o egzaminie ósmoklasisty 

 przykładowe arkusze egzaminacyjne 

 arkusze egzaminu próbnego 

 zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
www.oke.krakow.pl



Informacje o egzaminie z języka polskiego

 Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się
z instrukcji dla ucznia, dwóch części z zadaniami 
oraz karty odpowiedzi. Łączna liczba zadań wynosi 
około 20. Znajdują się wśród nich zarówno zadania 
zamknięte, jak i otwarte. Maksymalna liczba 
punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie 
zadań wynosi 45. W pierwszej części arkusza można 
zdobyć 25 punktów (w tym około 50 proc. za zadania 
otwarte). W drugiej części arkusza można uzyskać
20 punktów. 



Informacje o egzaminie z języka polskiego

 Część 1. 
Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: 
literackiego (epickiego / dramatycznego / lirycznego) 
i nieliterackiego (popularnonaukowego / publicystycznego 
/ naukowego). W zadaniach mogą się pojawić krótkie 
fragmenty innych utworów literackich i nieliterackich, 
teksty ikoniczne (np. obraz, plakat), przysłowia, 
powiedzenia.

 Część 2. 
Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) w jednej z dwóch 
form do wyboru: 
1) o charakterze twórczym – opowiadanie, 
2) o charakterze argumentacyjnym – rozprawka.



Informacje o egzaminie z matematyki

 Na egzaminie z matematyki ważne będzie 
zaprezentowanie znacznej samodzielności w posługiwaniu 
się ogólnymi umiejętnościami matematycznymi. 
Uczniowie zmierzą się z rozwiązywaniem zadań 
dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień –
zarówno stosowania wzorów i reguł, jak i logicznego 
myślenia oraz uporządkowanego działania. 

 Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał 
od 18 do 20 zadań, za których rozwiązanie można łącznie 
zdobyć 25 punktów. W arkuszu znajduje się 15 zadań 
zamkniętych, za które można zdobyć 15 punktów, 
oraz 3–5 zadań otwartych, za których rozwiązanie można 
zdobyć w sumie 10 punktów.



Informacje o egzaminie z matematyki

 Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wyboru 
wielokrotnego, prawda – fałsz, na dobieranie. 
Przykładowe typy zadań otwartych to: obliczeniowe, na 
uzasadnianie, tworzenie strategii. 

 Dobrym źródłem informacji o zadaniach dostosowanych 
do wymagań egzaminacyjnych w 2022 r. jest analiza arkuszy 
CKE opracowanych zgodnie z aneksem do Informatora:

– arkusza próbnego egzaminu ósmoklasisty z marca 2021 r.
– arkusza egzaminacyjnego z 26 maja 2021 r. 

Wszystkie te materiały można pobrać ze strony CKE. Należy 
jednak pamiętać, że zadania zaprezentowane dotychczas przez 
CKE nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą 
wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. 



Informacje o egzaminie z języka angielskiego

 Poziom egzaminu został obniżony do A2 (średni poziom 
biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego). 

 Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał 14 zadań, za które 
będzie można zdobyć maksymalnie 55 punktów (21 
punktów za zadania otwarte i 34 punkty za zadania 
zamknięte). 

 Sprawdzane umiejętności: egzamin będzie sprawdzał 
przede wszystkim umiejętność wykorzystania języka 
w życiu codziennym, dlatego na egzaminie pojawią się 
zadania wymagające przetwarzania informacji w języku 
angielskim, czyli np. wymagające tłumaczenia, 
streszczenia, parafrazy.



 Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części.
Część 1. 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą 
im towarzyszyć nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie. 
Część 2.
Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli 
umiejętność komunikacji – uczniowie będą musieli np. o coś poprosić, 
zapytać czy udzielić informacji. 
Część 3. 
Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność 
czytania ze zrozumieniem. 
Część 4. 
Część poświęcona środkom językowym, czyli zadania badające 
znajomość gramatyki. 
Część 5. 
Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być 
e-mail, wpis na blogu, lub wiadomość (tylko jedna z tych form, bez 
możliwości wyboru).

Informacje o egzaminie z języka angielskiego




