
 INFORMACJA DLA UCZNIÓW ODNOŚNIE EGZAMINU 

W terminie głównym  
  język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00  
matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00  
język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00  

W terminie dodatkowym  

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

matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00  

język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00  

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW  

 Podstawowy czas Przedłużony czas 

język polski  120  do 180 
matematyka  100  do 150 
język obcy nowożytny   90  do 135 

 

1. W terminie dodatkowym zdają egzamin uczniowie nieobecni na egzaminie z powodów 

a. zdrowotnych,  

b. którym przerwano egzamin z powodu niesamodzielnego rozwiazywania zadań,  

c. zakłócania przebiegu egzaminu,  

d. wniesienia do sali telefonu lub innego podobnego urządzenia. 

2. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym: 

a. losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; niektórzy ich koledzy 

i koleżanki mogą mieć wskazane miejsce, przy którym będą pracować 

b. kodowanie arkusza egzaminacyjnego 

c. sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego 

d. rozpoczynanie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela 

e. zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety 

f. zasady oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy 

3. Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) 

przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi; 

instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia 

poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona 

w arkuszu egzaminacyjnym 

4. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich 

urządzeń w tej sali 

5. Niezbędne przybory: 

a. długopis albo pióro z czarnym tuszem (nie można używać ołówka ani długopisu do 

zmazywania) 

b. linijka na matematyce 

c. słownik dwujęzyczny (u nas jeden uczeń) 

d. butelka z wodą (nie może stać na stoliku żeby nie zalała przypadkiem pracy) 

6. Samodzielne rozwiązywania zadań w czasie egzaminu. 

7. Możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 


