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PODSTAWOWE  INFORMACJE  DLA  ZDAJĄCYCH 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  W  2022  ROKU
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Data Część egzaminu
Godzina 

rozpoczęcia

Czas trwania

regulaminowy
wydłużony dla 
uprawnionych

24 maja 
(wtorek)

język polski 9.00 120 min do 180 min

25 maja 
(środa)

matematyka 9.00 100 min do 150 min

26 maja 
(czwartek)

język obcy 

nowożytny
9.00 90 min do 135 min

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2022 R.



HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2022 R.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 

dla uczniów, którzy z przyczyn losowych 

nie mogli przystąpić do egzaminu w kwietniu:

• język polski – 13 czerwca 2022 r.

• matematyka – 14 czerwca 2022 r.

• język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r.
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WYNIKI

Udostępnienie wyników EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
w systemie SIOEO

1 lipca 2022 r. 

Przekazanie prze OKE do szkół zaświadczeń/informacji 
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

do 7 lipca 2022 r. 

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji 
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

8 lipca 2022 r. 



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU 
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIA

Dokumenty:

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

3. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

4. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

5. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

o specyficznych trudnościach w uczeniu

6. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów objętych w roku

szkolnym 2020/2021 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze

względu na:

• trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

• zaburzenie komunikacji językowej

• sytuację kryzysową lub traumatyczną

• ograniczoną znajomość języka polskiego utrudniającą zrozumienie czytanego

tekstu (dla cudzoziemców)
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UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 
NA EGZAMINIE ZEWNĘTRZNYM

stosowne zaświadczenia należy dostarczyć 

do dyrektora szkoły do 15 października

przystąpienie do egzaminu w warunkach i formie 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych

do 22 listopada dyrektor szkoły informuje na piśmie 

o sposobach dostosowania warunków i formy 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 6



INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów 

nie później niż do dnia 30 września

składają dyrektorowi szkoły pisemną 

deklarację wskazującą język obcy nowożytny, 

z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty i 

którego uczy się w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych

DEKLARACJA 3A
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https://zso2bialystok.pl/index.php/strefa-ucznia-zso2/egzamin-osmioklasisty/deklaracje


DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO

Załącznik 3a Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego 

 

……………………………………… ……………… 

miejscowość data 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Białymstoku 

nazwa szkoły 

 

 

CZĘŚĆ A. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz 

 

DEKLARACJA WSKAZUJĄCA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, Z KTÓREGO UCZEŃ (SŁUCHACZ), UCZĄCY SIĘ 

OBOWIĄZKOWO DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH, PRZYSTĄPI DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

 

Na podstawie art. 44zy ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1457) deklaruję, że 
 

 

imię i nazwisko ucznia (słuchacza)  ............................................................................................... 

numer PESEL            

 

przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z języka .............................................................................. . 
angielskiego albo francuskiego, albo hiszpańskiego, albo niemieckiego, albo rosyjskiego, albo ukraińskiego, albo włoskiego 

 

 
………………………………………………………………… 

data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza 
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INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU

do 24 lutego 2022 r. możliwe są zmiany 

w deklaracjach wyboru języka nowożytnego 

(wszyscy uczniowie)

do 10 maja 2022 r. w przypadku uczniów, 

którzy uzyskali tytuł laureata 

z innego niż zadeklarowany język obcy 

(załącznik 3c)
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https://zso2bialystok.pl/index.php/strefa-ucznia-zso2/egzamin-osmioklasisty/deklaracje


LAUREACI I FINALIŚCI

10

Załącznik 3c Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów i finalistów 

 
……………………………………… ……………… 

miejscowość data 

 
Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Białymstoku 
nazwa szkoły 

 

CZĘŚĆ A. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz 

 

WNIOSEK O WPROWADZENIE ZMIAN W DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA UCZNIA/SŁUCHACZA DO EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY 

OLIMPIADY/KONKURSU 

 

Na podstawie art. 44zx ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1457) wnioskuję, aby 

 

imię i nazwisko ucznia (słuchacza)  ............................................................................................... 

numer PESEL            

 

w związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata* …………………………………………………………...** ,  

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z języka ………………………………………… zamiast deklarowanego 

wcześniej egzaminu z języka ........................................................ . 

Do niniejszego wniosku załączam zaświadczenie stwierdzające uzyskanie ww. tytułu. 

 

………………………………………………………………… 
data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza 

 



PRZYDATNE ADRESY WWW

• https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Centralna Komisja Egzaminacyjna

• http://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=613&Itemid=8

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

• https://zso2bialystok.pl/index.php/strefa-ucznia-

zso2/egzamin-osmioklasisty/o-egzaminie

Strona internetowa szkoły
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http://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=613&Itemid=8
https://zso2bialystok.pl/index.php/strefa-ucznia-zso2/egzamin-osmioklasisty/o-egzaminie

