
EGZAMIN 
ÓSMOKLASISTY

INFORMACJE DLA

UCZNIÓW I RODZICÓW



O egzaminie

Egzamin jest obowiązkowy

Egzamin ma formę pisemną

Obejmuje 3 przedmioty: język polski, 
matematykę i wybrany język obcy nowożytny

Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie 
szkoły podstawowej

Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły 
ponadpodstawowej



Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany 
przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka 
polskiego, który trwa 120 minut

drugiego dnia – egzamin z matematyki, 
który trwa 100 minut

trzeciego dnia – egzamin z języka obcego 
nowożytnego, który trwa 90 minut.



Harmonogram

 Oprócz standardowego czasu na
rozwiązanie arkusza uczeń ma 
dodatkowe 5 minut na sprawdzenie
poprawności przeniesienia
odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

• Dla uczniów, którzy z przyczyn
losowych lub zdrowotnych nie
przystąpią do egzaminu w maju, 
wyznaczono termin dodatkowy w 
dniach: 13-15 czerwca 2023r.

TERMIN GŁÓWNY

23 maja (wtorek) – egzamin ósmoklasisty, język polskiego 
(start: 9:00)

24 maja (środa) – egzamin z matematyki (start 9:00)

25 maja (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z angielskiego 
lub innego języka nowożytnego (start 9:00)



Egzamin

Uczeń:

• ma zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 
elektronicznych, tj. telefonu, smartwatcha, kalkulatora itp.

• może posiadać małą butelkę wody (podczas pracy z 
arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika)

• przed wejściem do sali egzaminacyjnej losuje numer stolika 
przy którym będzie pracować

• zapoznaje się z instrukcją umieszczoną na arkuszu 
egzaminacyjnym

• sprawdza kompletność arkusza

• koduje arkusz egzaminacyjny w wyznaczonych miejscach

• rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od 
nauczyciela



Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi
oraz nanoszenia poprawek



W czasie trwania egzaminu

Członkowie komisji nie udzielają żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 
egzaminacyjnych, odpowiadają tylko na pytania techniczne i organizacyjne.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może 
zezwolić na opuszczenie sali. Uczeń sygnalizuje taką potrzebę przez 
podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście pozostawia zamknięty 
arkusz, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole.

Uczeń który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu z 
zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego lub leków, pod warunkiem, że 
taka konieczność została zgłoszona przed rozpoczęciem egzaminu.



Unieważnienie 

egzaminu

z danego 
przedmiotu

W przypadku:

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia

• wniesienia lub korzystania przez ucznia z 

urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów 

pomocniczych

• zakłócania przez ucznia prawidłowego 

przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, w 

sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 



Co można mieć przy sobie podczas 

egzaminu ósmoklasisty 2023?

Najważniejsze przedmioty, które trzeba będzie mieć ze sobą na egzaminie ósmoklasisty 2023, 

to dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna) oraz długopis albo pióro

koniecznie z czarnym tuszem lub atramentem. Barwa jest w tym przypadku bardzo istotna, 

ponieważ komputer, który sczytuje z karty odpowiedzi rozwiązania zadań zamkniętych, 

akceptuje tylko ten kolor.

Warto zabrać ze sobą, na wszelki wypadek, więcej niż jeden długopis już pióro. Zaoszczędzi ci 

to wiele stresu, jeśli okaże się, że w którymś z nich zabrakło tuszu lub atramentu albo przestał

pisać z jakiegoś innego powodu.

Trzeba też pamiętać o tym, że wszystkie rysunki, które będziesz zamieszczać w arkuszach, 

muszą być wykonywane długopisem lub piórem, dlatego ołówek nie będzie ci potrzebny. Na 

egzaminie z matematyki każdy uczeń powinien mieć przy sobie również linijkę.



Ważne daty

Do 28 września Dyrektor szkoły lub 
upoważniony przez niego nauczyciel 

zobowiązany jest do zapoznania uczniów i 
ich rodziców z możliwymi dostosowaniami 

warunków i form przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty.

Najpóźniej do 30 września rodzice (prawni 
opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi 

szkoły pisemną deklarację dotyczącą 
przystąpienia do egzaminu z jednego z 
języków obcych nowożytnych, którego 

uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu 
obowiązkowego.

Najpóźniej do 17 października Rodzice 
ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych) przedkładają 
Dyrektorowi szkoły opinię Poradni 

Psychologiczno Pedagogicznej, w tym 
specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się (jeżeli dokument 
nie był złożony wcześniej). Jeżeli dokument 

zostanie wydany przez Poradnię po tym 
terminie, należy go złożyć niezwłocznie po 

otrzymaniu.

Najpóźniej do 17 października Rodzice 
ucznia składają Dyrektorowi szkoły 

zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia 
wydane przez lekarza, uprawniające do 

dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu.

Do 21 listopada Dyrektor szkoły przekazuje 
rodzicom ucznia pisemną informację o 

sposobie dostosowania warunków lub form 
przeprowadzania egzaminu przyznanych 

uczniowi przez radę pedagogiczną. 
Najpóźniej do 24 listopada rodzice składają 

oświadczenie o korzystaniu albo 
niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 

dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu.

Jeżeli konieczność dostosowania warunków i 
form egzaminu nastąpi po 21 listopada –
Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia 

rodziców ucznia oraz Dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej o przyznanych przez 

radę pedagogiczną dostosowaniach.



Ważne daty

 W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 
lipca. Aby sprawdzić wyniki należy wejść na 
specjalnie przygotowaną platformę ZIU – tę 

można znaleźć klikając w 
link wyniki.edu.pl/login. Tam w wyznaczonych 

obszarach należy wpisać dane przygotowane i 
podane wcześniej przez szkołę( LOGIN I 

HASŁO).

 Natomiast 6 lipca przekazane zostaną do 
szkoły z OKE zaświadczenia/imformacje o 

szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty . Na zaświadczeniu podany 
będzie wynik procentowy oraz wynik na 

skali centylowej dla egzaminu z każdego 
przedmiotu.

https://wyniki.edu.pl/login


Uczeń lub jego rodzice mają 
prawo wglądu do sprawdzonej i 

ocenionej pracy egzaminacyjnej, 
w miejscu i czasie wskazanym 

przez dyrektora OKE, w terminie 6 
miesięcy od dnia wydania 

zaświadczeń o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wnioski o wgląd są przyjmowane i 
rozpatrywane przez OKE od dnia 

udostępnienia w ZIU (SIOEO) 
informacji o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, tj. od 1 lipca 2022 r., 
zgodnie z kolejnością wpływu.



Dodatkowe 

informacje

Na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl , w zakładce 
poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

• informatory o egzaminie ósmoklasisty

• przykładowe arkusze egzaminacyjne

• arkusze egzaminu próbnego

• zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 


