
Drodzy Ósmoklasiści! 

Pamiętajcie o czekających Was w maju Egzaminach! 



           Harmonogram Egzaminów w maju (czerwcu-dodatkowe) 

 

Terminy główne i dodatkowe: 
 

 

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

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

 

 2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 

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

 

 

 3. język obcy nowożytny - (język angielski) – 26 maja 2022  (czwartek) – godz. 9:00 

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



Pamiętaj o stronie Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej 

• Tu znajdziesz wszelkie informacje związane z 

Egzaminami, a także arkusze z poprzednich 

edycji z każdego przedmiotu egzaminacyjnego: 

• https://oke.jaworzno.pl/www3/ 



Język polski – przydatne linki do powtórek 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2021/jezyk_polski/OPOP-100-X-2105.pdf 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/polski/OPOP-100-400-500-2105-
zasady.pdf 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2020/jezyk_polski/OPOP-100-2004.pdf 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2019/jezyk_polski/Arkusz_OPOP-100-1904.pdf 
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Język angielski – przydatne linki do powtórek 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2021/jezyk_angielski/OJAP-100-2105.pdf 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2021/jezyk_angielski/OJAP-100-2105.mp3 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-200-400-500-2105-
zasady.pdf 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2020/jezyki/OJAP-100-2004.pdf 
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Język angielski - cd 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-

egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-2004-zasady.pdf 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-

egzaminacyjne/2019/jezyk_polski/Arkusz_OPOP-100-1904.pdf 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-

egzaminacyjne/2019/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-1904-zasady.pdf 
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Język angielski - cd 

• https://sp3siemianowice-

my.sharepoint.com/personal/enowakowska_sp3siemianowice_onmicrosoft_com/Documents/Pliki%20z%20czat%

C3%B3w%20w%20aplikacji%20Microsoft%20Teams/Angielski!%20Powt%C3%B3rka%20przed%20egzaminem%

20-%20wszystkie%20czasy%20-%20EGZAMIN%20%C3%93SMOKLASISTY%202020%20ANGIELSKI%20-

%20YouTube.url 
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Matematyka – przydatne linki do powtórek 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLAS
ISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2021/matematyka/OMAP-100-X-
2105.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLAS
ISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/O
MAP-100-2105-zasady.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLAS
ISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2020/matematyka/OMAP-100-
2004.pdf 
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https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/matematyka/OMAP-100-X-2105.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/matematyka/OMAP-100-X-2105.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/matematyka/OMAP-100-X-2105.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/matematyka/OMAP-100-X-2105.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/matematyka/OMAP-100-X-2105.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/matematyka/OMAP-100-X-2105.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/matematyka/OMAP-100-X-2105.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/matematyka/OMAP-100-X-2105.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/matematyka/OMAP-100-X-2105.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2105-zasady.pdf


Matematyka - cd 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2004-
zasady.pdf 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf 

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2019/zasady_oceniania/matematyka/Zasady_oceniania_OM
AP-100-1904.pdf 

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2004-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2004-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2004-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2004-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2004-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2004-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2004-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2004-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/matematyka/OMAP-100-2004-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf


Pamiętaj! 

• Wiele zależy od Ciebie! 

• Nie zniechęcaj się, gdy coś Ci nie wychodzi! 

• Wykonaj nawet dwa, trzy razy jeden arkusz! 

• Ucz się na błędach-to dobry sposób! 

• Powodzenia! 


