
 
Egzamin Ósmoklasisty   maj  2022 

 
1. Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 
 

 przedmiot i termin 
czas 

podstawowy 
egzaminu 

czas 
przedłużony 
egzaminu 

termin 
główny 

język polski 
24  maja 2022 r. (wtorek) 
godz. 9.00 

120 min 180 min 

matematyka 
25 maja 2022 r. (środa) 
godz. 9.00 

100 min 150 min 

język obcy nowożytny (j.angielski) 
26 maja 2022 r. (czwartek) 
godz.9.00 

90 min 135 min 

termin 
dodatkowy 

język polski 
13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) 
godz. 9.00 

120 min 180 min 

matematyka 
14 czerwca 2022 r. (wtorek) 
godz. 9.00 

100 min 150 min 

język obcy nowożytny (j.angielski) 
15 czerwca 2022 r. (środa) 
godz.9.00 

90 min 135 min 

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

 Do  czasu  trwania  egzaminu  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  nie  wlicza  się  
czasu przeznaczonego na sprawdzenie poprawności wydruku kart i kodowania 
arkuszy (przed rozpoczęciem egzaminu) oraz sprawdzenie przez ucznia poprawności  
przeniesienia odpowiedzi  na kartę odpowiedzi (dodatkowe 5 minut po egzaminie). 

ważne 
terminy 

ogłoszenie wyników:  -  01 lipca 2022 r.  
przekazanie szkołom wyników, zaświadczeń:  -  do 07 lipca 2022 r. 
wydanie zdającym zaświadczeń oraz informacji:  -  08 lipca 2022 r. 

 
2. Organizacja pracy szkoły w dniach egzaminów: 
dni egzaminów tj: 24,25,26 
maja 2022 r. 

do szkoły przyjeżdżają tylko uczniowie klasy VIII, pozostali uczniowie 
nie mają zajęć edukacyjnych i pozostają w domu. 
Przedszkole pracuje bez zmian. 

dowozy szkolne w dniach 
egzaminów 

obowiązuje dodatkowy rozkład autobusu szkolnego. 

 
3.   Informacje ogólne:  
ścieżka dostępu do 
informacji o egzaminie 

www.oke.gda.pl→ Egzaminy  → Egzamin ósmoklasisty → 
Informacje o egzaminie 

Rodzicu! Upewnij się, że Twoje dziecko i Ty macie pełną wiedzę o kwestiach 
wymienionych poniżej: 



a)  harmonogram  przeprowadzania  egzaminu  –  w  terminie  głównym  i  w terminie  
dodatkowym, w tym warunki przystępowania do egzaminu w terminie dodatkowym  
b) struktura  egzaminu  (przedmioty  egzaminacyjne ;  czas  trwania egzaminu z 
poszczególnych przedmiotów, w tym wydłużenie czasu trwania w przypadku  
dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu) oraz zakres sprawdzanych 
umiejętności – podstawa programowa kształcenia ogólnego  
c) zasady przeprowadzania egzaminu (przebieg egzaminu każdego dnia)  
d) sposób  zaznaczania  odpowiedzi  na  karcie  odpowiedzi  oraz  dodatkowy  czas  (5  
minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi  
e) zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z 
nich w tej sali  
f) materiały i przybory pomocnicze, które uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej  
g) konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu oraz konsekwencje 
związane z nieprzestrzeganiem tej zasady  
h) możliwość  wglądu  do  sprawdzonej  i  ocenionej  pracy  egzaminacyjnej  oraz  możliwość 
złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów. 
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