
Wyniki 
egzaminu 

ósmoklasisty
2022



179 różnego 
rodzaju arkuszy

24 płyty do arkuszy 
z języków obcych

Do przeprowadzenia 
egzaminu 
ósmoklasisty
w maju przygotowano:



 ok. 478 100 uczniów rozwiązywało zadania 
w arkuszach w wersji standardowej

 ok. 24 800 uczniów rozwiązywało zadania 
w arkuszach w formach dostosowanych

Do egzaminu z każdego przedmiotu w czerwcu 
przystąpiło po ok. 3 500 uczniów.

Egzamin 
ósmoklasisty

Do egzaminu w maju przystąpiło 
ok. 502 900 uczniów, w tym 
ok. 6 150 uczniów – obywateli Ukrainy.



Egzamin
ósmoklasisty w 2022 r.

Najchętniej wybierane na egzaminie 
języki obce nowożytne

97,60%

2,09% 0,25% 0,06%

j. angielski j. niemiecki
j. rosyjski pozostałe języki

Dane dotyczą uczniów (obywateli Polski)
rozwiązujących zadania
w arkuszach standardowych.



 pracowników kuratoriów oświaty
 przedstawicieli organów 

prowadzących (JST)
 uczelni, ośrodków doskonalenia nauczycieli
 poradni psychologiczno-pedagogicznych
 pracowników OKE

Obserwatorzy 
przebiegu 
egzaminu

Przebieg egzaminu
ósmoklasisty monitorowało
2 374 obserwatorów:



 Uczniowie rozwiązali zadania 
w ponad 1 508 000 arkuszy.

 Rozwiązania zadań otwartych 
zostały sprawdzone przez 
13 510 wykwalifikowanych 
egzaminatorów, pracujących 
w 717 zespołach / 317 ośrodkach.

Sprawdzanie prac 
egzaminacyjnych



Egzamin
ósmoklasisty w 2022 r.

Średnie wyniki z poszczególnych 
przedmiotów

60% 57%
67%

50%

j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki

Dane dotyczą uczniów (obywateli Polski) rozwiązujących 
zadania w arkuszach standardowych.



Egzamin
ósmoklasisty w 2022 r.

Informacje o wynikach uczniów 
– obywateli Ukrainy

74,15%

0,86%

24,92%

0,07%

j. angielski j. niemiecki j. rosyjski pozostałe języki

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 6 150 uczniów 
– obywateli Ukrainy.

Wybory uczniów: języki obce nowożytne



Egzamin
ósmoklasisty w 2022 r.

Informacje o wynikach uczniów 
– obywateli Ukrainy

22%
34%

44%

89%

j. polski matematyka j. angielski j. rosyjski

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 6 150 uczniów 
– obywateli Ukrainy.

Średnie wyniki z przedmiotów



 język polski
14 289 uczniów (3,0%)

 matematyka 
87 603 uczniów (18,3%)

 język angielski 
166 154 uczniów (35,3%)

 język niemiecki 
1 129 uczniów (11,2%).

Wyniki najwyższe, 
tj. od 90% do 100%, 
uzyskało:



Uczniowie, którzy 
ze wszystkich 
egzaminów uzyskali 
od 90% do 100% 
punktów możliwych 
do zdobycia:

9 182 osoby.



Egzamin
ósmoklasisty w 2022 r.

Wyniki egzaminu w zależności 
od płci uczniów

64%
57%

68%

53%55 57
65

47

j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki

dziewczęta chłopcy



Egzamin
ósmoklasisty w 2022 r.

Wyniki egzaminu w zależności 
od lokalizacji szkoły

58% 55%
61%57 53

6460 57
6964 64

76

j. polski matematyka j. angielski

wieś
miasto do 20 tys.



Harmonogram rekrutacji 
do szkół ponadpodstawowych
 Do 13 lipca 2022 r. (do godz. 15:00) – uzupełnienie 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent 
kandyduje (oryginał ALBO kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem, ALBO skan/zdjęcie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej).

 20 lipca 2022 r. – ogłoszenie list kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej 
szkoły ponadpodstawowej.

 Od 21 lipca do 27 lipca 2022 r. (do godz. 15:00) 
– potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły przez 
przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty (jeżeli oryginały nie zostały 
złożone wcześniej).


