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Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty. Zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu obowiązujący w roku
szkolnym 2021/2022

Na podstawie §11kzu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 1 w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019.
Zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu 2 wprowadza się następujące
zmiany.

A

Nr strony/stron
w Informatorze
3

Zakres zmiany
Podstawy prawne egzaminu ósmoklasisty

W roku 2022 kwestie związane z egzaminem ósmoklasisty są uregulowane w poniższych
aktach prawnych:
1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed
dniem 1 września 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.)
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1361)
3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1700, z późn. zm.)
4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia
z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), zwana dalej „rozporządzeniem 2314”.
W 2022 r. egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań
egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. 3 (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz
sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

1 Dz.U. poz. 493, z późn. zm., w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniającego powyższe rozporządzenie (Dz.U. poz. 2314).
2 Dokument jest dostępny pod adresem:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_Czesc%20ogolna.pdf
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2314; dostępne pod
adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231401.pdf).
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C

Nr strony/stron
w Informatorze
4–5

Zakres zmiany
Kalendarz egzaminacyjny

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
W tabeli poniżej wskazano miesiące, w których jest przeprowadzany egzamin
ósmoklasisty w różnych typach szkół.

termin główny

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

szkoły dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze
jesiennym
styczeń

czerwiec

maj

termin dodatkowy

2. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu
w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
3. W każdym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty przebiega według stałego kalendarza
określonego w aktach prawnych wymienionych w sekcji A Informatora. Kluczowe
wydarzenia kalendarza egzaminacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej.
TERMIN
nie później niż 2 lata przed
terminem egzaminu

do 20 sierpnia roku
szkolnego
poprzedzającego rok
szkolny, w którym jest
przeprowadzany egzamin

do 10 września

4

WYDARZENIE
Minister Edukacji i Nauki ogłasza w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej MEiN komunikat w sprawie
wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających laureatów
i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu 4.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) ogłasza
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE
komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty w najbliższym roku szkolnym.
Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej CKE:
a. komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty
b. komunikat w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty
c. informację o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, zawierającą
m.in. wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
egzaminu.

Komunikat dotyczący olimpiad zwalniających z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w 2022 r. jest
dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-inauka/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanychz-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursowdla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20212022.
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do 30 września

Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną
deklarację, w której:
a. wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub
słuchacz przystąpi do egzaminu
b. informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu
z matematyki w języku danej mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym (patrz sekcja
G Informatora).

do ok. 24 lutego
(3 miesiące przed
egzaminem) 5

Rodzice ucznia lub słuchacz mogą zgłosić dyrektorowi szkoły
pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli
do 30 września.

do ok. 30 kwietnia
(nie później niż na 2
tygodnie przed egzaminem)5

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem
dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli
do 30 września (patrz sekcja H Informatora).

druga połowa maja
pierwsza połowa czerwca
dwa tygodnie po
zakończeniu roku
szkolnego

Termin główny egzaminu ósmoklasisty.
Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.
Dyrektor szkoły przekazuje uczniom zaświadczenie
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

D

Nr strony/stron
w Informatorze
6

Zakres zmiany
Przedmioty na egzaminie ósmoklasisty

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
a. języka polskiego
b. matematyki
c. języka obcego nowożytnego.

E

Nr strony/stron
w Informatorze
6

Zakres zmiany
Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut 6.

Dokładne terminy są uzależnione od terminu przeprowadzania egzaminu w danym roku i są ogłaszane
w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym,
publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE.
6 Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym
przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

5
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F

Nr strony/stron
w Informatorze
8

Zakres zmiany
Ocenianie i wyniki egzaminu ósmoklasisty

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma
wynik:
a. egzaminu z języka polskiego
b. egzaminu z matematyki
c. egzaminu z języka obcego nowożytnego.

G

Nr strony/stron
w Informatorze
8

Zakres zmiany
Egzamin ósmoklasisty w języku mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej i w języku regionalnym

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości
narodowej, języku mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym, rozwiązują zadania
z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub w języku regionalnym.

H

Nr strony/stron
w Informatorze
9

Zakres zmiany
Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz
laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim

Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego,
może zmienić język obcy wskazany w deklaracji na język, z którego został laureatem
konkursu / laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej zmianie przekazuje do
okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub na
wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język
obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy
się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

I

Nr strony/stron
w Informatorze
9–10

Zakres zmiany
Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz osób, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo
oświatowe (cudzoziemców)

1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – do 28
września 2021 r. – poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Nie później niż do
22 listopada 2021 r. dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację
o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez
radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu
nastąpiła po 22 listopada 2021 r. – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców
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ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę
pedagogiczną dostosowaniach.
2. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności
ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty
może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek
w tej sprawie składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż
do 24 lutego 2022 r.

M

Nr strony/stron
w Informatorze
16–17

Zakres zmiany
Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych
przedmiotów

Dostępny jest również informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki:
a. w językach mniejszości narodowych – białoruskim, hebrajskim, litewskim,
niemieckim, ormiańskim, słowackim i ukraińskim
b. w języku mniejszości etnicznej – łemkowskim
c. w języku regionalnym – kaszubskim.

N

Nr strony/stron
w Informatorze
18–19

Zakres zmiany
Ważne informacje dla rodziców ósmoklasisty

Terminy, które warto zapamiętać w roku szkolnym 2021/2022:

7

do 28 września

Szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi
dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty.

do 30 września

Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej
deklaracji:
a. wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do
egzaminu
b. informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki
w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
w języku regionalnym.

do 15 października

Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie
zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli
dokument nie był złożony wcześniej.

do 22 listopada 7

Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację
o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.
W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice
składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych
sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania
egzaminu.

Dokładne terminy są uzależnione od terminu przeprowadzania egzaminu w danym roku i są ogłaszane
w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym,
publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE.
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7

do 24 lutego

7

do 24 lutego

Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku
o przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła
(patrz sekcja I pkt 6 Informatora).

do 10 maja

Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego
języka obcego – dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami
olimpiady z języka obcego nowożytnego albo laureatami konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

24–26 maja

Termin główny egzaminu ósmoklasisty.

13–15 czerwca

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

1 lipca

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu
ósmoklasisty do szkół.

8 lipca

Uczeń otrzymuje zaświadczenie
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

7

7

Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach
w deklaracji złożonej do 30 września.

Dokładne terminy są uzależnione od terminu przeprowadzania egzaminu w danym roku i są ogłaszane
w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym,
publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE.
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