
INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  
 

Terminy egzaminu ósmoklasisty - maj 2022 r. 

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 

 

REKRUTACJA -TERMINY 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/terminy-postepowania-
rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-
2022-2023-a-takze-terminy-skladania-dokumentow-dla-
kandydatow-do-szkol-ponadpodstawowych/ 

 Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 

 - 1 lipca 2022 r. 

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji 

 - do 7 lipca 2022 r. 

Termin wydania zdającym zaświadczeń - 8 lipca 2022 r. 

 
 
Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty                                     
- czerwiec 2022 r. 

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 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf


 
 

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM EGZAMINACYJNYM 
 
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/ 

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 
2021/2022 
 

 

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-30/ 
 

 

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty  

w 2022r. 

 
https://oke.wroc.pl/organizacja-2/ 

 

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów 
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na 
egzaminie ósmoklasisty 
 
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-
komunikaty-i-informacje/ 

 

 

 

 

 

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%202022%20Informacja.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%202022%20Informacja.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%202022%20Informacja.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf


Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa 

zdrowotnego 

wtorek, 19-04-2022 godz. 10:00   

 

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, 

określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie 

informuję, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od 

maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 

2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i 

przeprowadzania egzaminów. 

Podczas egzaminów obowiązują Wytyczne zachowania bezpieczeństwa 

zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, 

dostępne pod adresem: 

 

https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089, 

w zakresie, w jakim dotyczą one sytuacji egzaminacyjnej. 

  

dr Marcin Smolik 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 

 

https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089

