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Egzamin ósmoklasisty maj 2022

Termin podstawowy

▪ 24 maja 2022r. wtorek- j. polski godz. 9.00

120 minut – 180 minut

▪ 25 maja 2022r. środa - matematyka godz. 9.00

100 minut – 150 minut

▪ 26 maja 2022r. j. obcy czwartek- godz. 9.00

90 minut – 135 minut

Termin dodatkowy

▪ 13 czerwca –j. polski godz. 9.00

▪ 14 czerwca – matematyka godz. 9.00

▪ 15 czerwca – j. obcy godz. 9.00



1. Uczeń

▪ 1. Przychodzi do szkoły na godz. 8.30 
każdego dnia egzaminu.

▪ 2. Jest ubrany na galowy.

▪ 3. Ma ze sobą dokument potwierdzający 
tożsamość.

Do sali egzaminacyjnej uczeń może 
wnieść tylko:

1. Długopis z czarnym tuszem (nie może 
być ścieralny)

2 Na matematykę dodatkowo linijkę 
(rysunki wykonuje się długopisem)

Małą butelkę wody 0,5, która musi stać na 
podłodze, leki, sprzęt medyczny zgłoszony 
wcześniej.



Zakaz wnoszenia 
urządzeń telekomunik
acyjnych

▪ Obowiązuje bezwzględny zakaz 

wnoszenia na salę egzaminacyjną 

urządzeń telekomunikacyjnych.

▪ Złamanie tej zasady jest powodem do 

unieważnienia egzaminu.

▪ Telefony, smartwatche uczniowie 

zostawiają w wyznaczonych salach i 

odbierają po egzaminie.



Przebieg egzaminów 

- czynności organizacyjne

1. Losowanie przez ucznia miejsca.

2.Czynności organizacyjne: 
sprawdzanie poprawności Peselu i kodu na 
naklejce, kodowanie pracy, sprawdzanie 
kompletności arkusza, instrukcja zaznaczania 
odpowiedzi.

3. Przypomnienie zasad przebiegu egzaminu, 
zakończenia pracy.

4. Uczeń nie podpisuje pracy imieniem i nazwiskiem, 
tylko kodem i nr PESEL

▪ Uczniowie są poinformowani:

▪ - o 10 minutach przed końcem egzaminu na 
przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

▪ - o dodatkowych 5 minutach po zakończeniu czasu 
na sprawdzenie poprawności przeniesienia 
odpowiedzi;

▪ - o zasadach kodowania i zapisywania odpowiedzi 
przez uczniów z dostosowaniem.

▪ Uczeń, który się spóźni, nie zostaje wpuszczony na 
salę egzaminacyjną! W wyjątkowych sytuacjach 
może zostać wpuszczony, jeżeli czynności 
organizacyjne nie zostały zakończone!



W czasie egzaminu:
▪ 1. Uczeń musi pracować samodzielnie.

▪ 2. Uczniowie nie wychodzą z sali. 
W wyjątkowych sytuacjach uczeń może wyjść 
do toalety z opiekunem, co odnotowuje się w 
protokole.

▪ 3. Uczeń nie może zadawać pytań dotyczących 
treści egzaminu.

▪ 4. Uczeń zachowuje bezwzględną ciszę, gdy 
coś się wydarzy, podnosi rękę i szeptem 
kontaktuje się z członkiem zespołu 
nadzorującego.

▪ Praca ucznia może zostać unieważniona:

▪ - jeżeli uczeń nie pracuje samodzielnie

▪ - jeżeli wniesie urządzenie telekomunikacyjne 
lub z niego skorzysta

▪ - jeżeli uczeń zakłóca porządek w czasie 
egzaminu

▪ - jeżeli, w trakcie sprawdzania pracy w OKE 
egzaminatorzy będą mieli podejrzenie, że 
uczeń ściągał.



Przerwanie pracy z przyczyn 
losowych/zdrwotnych
▪ 1.Jeżeli podczas egzaminu przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu danej części 

egzaminu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzania, a uczeń ma prawo 

przystąpić do tego egzaminu w terminie dodatkowym.

▪ 2.Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają 

prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły 

przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE.



Zasady zaznaczania odpowiedzi

Kliknij, aby dodać tekst



Wyniki egzaminu - 1 lipca 2022 roku od 
godziny 10:00.

▪ .



Wgląd do pracy ucznia
Po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty 
uczniowie lub ich rodzice/prawni opiekunowie 

mogą składać wnioski o wgląd do pracy.

Wniosek można przesłać faksem, mailem lub listownie.
• Wglądy są umawWniosek można przesłać faksem, 

mailem lub listownie.
• Wglądy są umawiane zgodnie 

z kolejnością wpływania wniosków.
iane zgodnie 
z kolejnością wpływania wniosków.



Zaświadczenie o wynikach

Zaświadczenie o wynikach 

uczeń, rodzic lub 

upoważniona na piśmie 

osoba odbiera ze szkoły 8 

lipca 2022r.



Informatory o przebiegu egzaminu

Wszystkie informatory wraz z 

załącznikami i obowiązujące 

komunikaty znajdziecie Państwo na 

stronie naszej szkoły 

www.sp1slupsk.pl w zakładce dla 

Rodziców - Egzamin Ósmoklasisty 

oraz na 

stronie https://www.oke.gda.pl/ w z

akładce Egzamin ósmoklsisty

http://www.sp1slupsk.pl
https://www.oke.gda.pl/


Dziękuję za uwagę


