EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

I.

Harmonogram

W terminie

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

głównym

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie

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

dodatkowym

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub
zdrowotnych).
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

1 lipca 2022r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń

do 7 lipca 2022r.

i informacji
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz

8 lipca 2022r.

informacji

II.

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Przedmiot egzaminacyjny

Arkusz Standardowy

Przedłużenie czasu, o którym
mowa w pkt. 17. Komunikatu
CKE z dnia 20.08.2021r.

język polski

120 minut

do 180 minut

matematyka

100 minut

do 150 minut

język obcy nowożytny

90 minut

do 135 minut
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III.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub
warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

a) orzeczenie

o

potrzebie

kształcenia

specjalnego

wydane

ze

względu

na

niepełnosprawność
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie
społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
d) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
e) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym z: dysleksją, dysgrafią,
dysortografią, dyskalkulią
f) pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:
•

objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

•

cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia
zrozumienie czytanego tekstu

IV.

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania
rozwiązań (odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki
– jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków
ołówkiem.
3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający,
którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający
korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać
z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na
chorobę.
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5. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas
pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze
stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
6. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację
szkolną) i zgłosić się na egzamin przynajmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem
we wskazanym miejscu.
7. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery
stolików, przy których będą pracować.
8. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają
wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
9. Nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać
z takich urządzeń w tej sali.
10. Uczniowie nie mogą komunikować się z rówieśnikami w trakcie egzaminu i są
zobowiązani do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
11. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni
opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący
zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po
zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi
osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
12. . Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie
trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
13. W przypadku utrzymania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
w związku z COVID-19, wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań
prawnych – mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np.
maseczek, płynów dezynfekcyjnych.

V.

Po egzaminie ósmoklasisty
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy
egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową
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komisję egzaminacyjną

zaświadczeń

o szczegółowych

wynikach

egzaminu

ósmoklasisty.
2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej
okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez
uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE
drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a) dostępny w:
“Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022” opublikowanej przez CKE 20 sierpnia
2021r.
3. Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie niż określona w załączniku
16a. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:
a) imię i nazwisko zdającego
b) PESEL zdającego
c) dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to
tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób
kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym
terminie wglądu
d) przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.
4. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU
(SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od 1 lipca 2022 r., zgodnie
z kolejnością wpływu.
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