
INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2021/2022                                                                                                                                                                                

W załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu w 2022 r.                                             

Informacje szczegółowe, dodatkowe, informatory o egzaminach, przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronach:  http://ko.poznan.pl  w zakładce 

Rodzice i uczniowie Egzaminy zewnętrzne  oraz  https://www.oke.poznan.pl w zakładce Egzamin ósmoklasisty 

E8 2022 Informacja.pdf  [ ] 1948 kB 

E8 EM Komunikat o harmonogramie 2022.pdf  [ ] 663 kB 

E8 EM Komunikat o przyborach 2022.pdf  [ ] 416 kB 

E8 Komunikat o dostosowaniach 2022.pdf  [ ] 836 kB 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022                                                                                                                                              

w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym 

W terminie głównym 

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

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

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

W terminie dodatkowym 

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

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

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

W przypadku egzaminu ósmoklasisty 

przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu: 

Termin ogłaszania wyników egzaminu 

ósmoklasisty                                                    1 lipca 2022 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 

do 7 lipca 2022 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 

8 lipca 2022 r. 

 

 

http://ko.poznan.pl/
https://www.oke.poznan.pl/
https://sp82krakow.pl/attachments/article/6280/E8%202022%20Informacja.pdf
https://sp82krakow.pl/attachments/article/6280/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf
https://sp82krakow.pl/attachments/article/6280/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf
https://sp82krakow.pl/attachments/article/6280/E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf
https://sp82krakow.pl/attachments/article/6280/E8%202022%20Informacja.pdf
https://sp82krakow.pl/attachments/article/6280/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf
https://sp82krakow.pl/attachments/article/6280/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf
https://sp82krakow.pl/attachments/article/6280/E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf


CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

 

Czas trwania (min) 

arkusz 

standardo

wy 

przedłużen

ie czasu, o 

którym 

mowa w 

pkt. 17. 

Komunikat

u * 

arkusz dla osób 

z autyzmem, w 

tym z zespołem 

Aspergera 

arkusz dla osób 

słabowidzących 

arkusz dla osób 

niewidomych 

arkusz dla osób 

słabosłyszących i 

niesłyszących 

arkusz dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

lekkim 

O100 O100 O200 O400,500 O600 O700 O800 

język polski 120 do 180 
matematyka 100 do 150 

język obcy nowożytny 90 do 135 
 

ZASADY ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI NA KARCIE ODPOWIEDZI  

(dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie) 
 

• Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL, wypełnij matrycę znaków 

• Staraj się nie popełniać błędów przy: 

a) zapisie swojego kodu i PESEL, ale jeśli się pomylisz skreśl błędny zapis i poprawnie zapisz nad nim albo pod nim. 

b) wypełnieniu matrycy znaków zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i 

zaznacz inny znak. 

c) zaznaczaniu odpowiedzi. 

 

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz w zadaniach zamkniętych, błędne 

zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. 

Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśl i napisz poprawną odpowiedź nad 

niepoprawnym fragmentem. 

 


