
Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

   

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022 

 W terminie 

głównym 

1. język polski -  24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka -  25 maja 2022r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny - 26 maja 2022r. (czwartek) – godz.9:00 

W terminie 

dodatkowym 

4. język polski - 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00 

5. matematyka - 14 czerwca 2021r. (wtorek) – godz. 9:00 

6. język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00 

   

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW  

  Czas trwania (min.) 

Arkusz standardowy 

Przedłużenie czasu, 

o którym mowa w pkt. 17. 

Komunikatu CKE 

język polski 120 do 180 

matematyka 100 do 150 

język obcy nowożytny 90 do 135 

 

2. 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. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

4. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w 

przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania 

egzaminu. 

5. Formy dostosowania warunków i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb: 

− zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym  

− uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (cudzoziemców)  

6. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy 

dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. 
7. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na: 

− zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia 



− 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 

− ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie 

oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia, 

− zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela 

wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu 

danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego 

kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych. 
8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek 

rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu ósmoklasisty w 

warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, nieujętych w niniejszym komunikacie. Wniosek powinien być 

uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia pomiędzy 

dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej odbywają się w 

formie pisemnej nie później niż do 9 listopada 2021 r.  

9. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po tym 

terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po 

uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań. 

10. Do 19 listopada 2021 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel 

informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków 

lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych tego ucznia. 

11. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych 

sposobów dostosowania, nie później niż do 25 listopada 2021 r.  

12. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty wystąpi po 25 listopada 2021 r., dyrektor szkoły lub upoważniony przez 

niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego 

ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania 

warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 


