
EGZAMIN 
ÓSMOKLASISTY

MAJ 2023
SZKOLENIE DLA RODZICÓW 

ORAZ UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH



Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 
przeprowadzany jest na 
podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego 
oraz sprawdza, w jakim stopniu 
zdający spełnia te wymagania



•Informator o 
egzaminie 
ósmoklasisty z 
języka polskiego 
od roku 
szkolnego 
2018/2019
+ Aneks 2023 
i 2024

Informator o 
egzaminie 
ósmoklasisty z 
matematyki od 
roku szkolnego 
2018/2019
+ Aneks 20223
i 2024

•Informator o 
egzaminie 
ósmoklasisty z 
języka 
angielskiego 
od roku 
szkolnego 
2018/2019
+ Aneks 2022
i 2024

Egzamin ósmoklasisty

•Informator o 
egzaminie 
ósmoklasisty z 
języka 
niemieckiego 
od roku 
szkolnego 
2018/2019
+ Aneks 2022
i 2024

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski_2021.pdf
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_niemiecki.pdf
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_niemiecki_2021.pdf
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/


Kalendarz 
egzaminacyjny

 Termin główny: 
23-25.05.2023r. godz. 9.00

 Termin dodatkowy: 
12-14.06.2023r. godz. 9.00

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/informacje_i_ko
munikaty/2023/2022_08_19_E8_EM_2023_Komunikat_o_harmonogramie.
pdf

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/informacje_i_komunikaty/2023/2022_08_19_E8_EM_2023_Komunikat_o_harmonogramie.pdf


Egzamin ósmoklasisty

Egzamin przeprowadzany jest 
w formie pisemnej:

■ z języka polskiego

■ matematyki

■ języka obcego nowożytnego



Egzamin ósmoklasisty

Uczeń może wybrać tylko
ten język, którego uczy się 
w szkole w ramach 
obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ( u nas są to

j. angielski lub j. niemiecki )



Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z języka 
obcego nowożytnego jest 
przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych 
w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla języka 
obcego nowożytnego 

w wersji II.1. –dla języka 
angielskiego i dla języka 
niemieckiego



Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany 
przez 3 kolejne dni:

• Pierwszego dnia – egzamin z języka 
polskiego, który trwa 120 minut;

dla dzieci będących obywatelami Ukrainy
może być wydłużony do 210 minut;

• Drugiego dnia – egzamin z matematyki, 
który trwa 100 minut;

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

Uczniom z dostosowaniami można wydłużyć 
czas do 50%



Egzamin ósmoklasisty

Do czasu trwania egzaminu 
z danego przedmiotu 
nie wlicza się czasu 
przeznaczonego 
na sprawdzenie przez ucznia 
poprawności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi  (+5 minut)



Egzamin ósmoklasisty -
zadania na egzaminie 

ósmoklasisty
■ W arkuszu egzaminacyjnym z każdego 

przedmiotu znajdą się zarówno 
zadania zamknięte (tj. takie, w których 
uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku 
podanych), jak i zadania otwarte (tj. 
takie, w których uczeń samodzielnie 
formułuje odpowiedź). 

■ Przykładowe zadania wraz z 
rozwiązaniami można znaleźć w 
informatorach o egzaminie ósmoklasisty 
z poszczególnych przedmiotów – 3 slajd.



Egzamin ósmoklasisty

■ Do sali egzaminacyjnej nie można 
wnosić żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych, 
np. telefonów komórkowych, 
odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani 
korzystać z nich 
w sali.

■ Złamanie powyższej zasady będzie 
każdorazowo skutkować unieważnieniem 
egzaminu z danego przedmiotu.



Dostosowanie warunków lub form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
przysługuje na podstawie dokumentów 

określonych w tabeli

Dokument Grupy uczniów, którym przysługuje 

dostosowani

d) Opinia 

poradni

psychologiczno-

pedagogicznej 

w tym 

specjalistycznej

Uczniowie:

➢ Ze specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się,

➢ Z zaburzeniami komunikacji 

językowej.



Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie 

dokumentów określonych w tabeli

Dokument Grupy uczniów, którym przysługuje 

dostosowanie

b) 

Zaświadczenie 

o stanie 

zdrowia 

wydane przez 

lekarza

Uczniowie:

➢ Z czasową niepełnosprawnością,

➢Z czasową niesprawnością rąk,

➢ Z przewlekłymi chorobami,

➢ Chorzy lub niepełnosprawni czasowo.



Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie 

dokumentów określonych w tabeli

Dokumen

t

Grupy uczniów, którym przysługuje 

dostosowanie

c) Opinia 

rady 

pedagogic

znej

Uczniowie:

➢ o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), którym 

ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia 

zrozumienie czytanego tekstu 

➢Którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub 

traumatycznej,

➢ Którzy mają trudności adaptacyjne związane 

z wcześniejszym kształceniem za granicą,

➢ Z zaburzeniami komunikacji językowej.

➢Dzieci i młodzież będący obywatelami Ukrainy, których 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany 

za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 



Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie 

dokumentów określonych w tabeli

Dokument Grupy uczniów, którym przysługuje 

dostosowanie

a) Orzeczenie 

o potrzebie 

kształcenia

specjalnego

Uczniowie:
➢ Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

➢ Uczniowie słabowidzący, niewidomi 

➢Uczniowie słabosłyszący, niesłyszący 

➢Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim 

➢Uczniowie z afazją

➢Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową 

spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym lub 

innymi przyczynami

➢Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
➢Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym



Dostosowanie warunków lub form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
przysługuje na podstawie dokumentów 

określonych w tabeli

Dokument Grupy uczniów, którym przysługuje 

dostosowanie

e) Orzeczenie 

o potrzebie 

indywidualnego 

nauczania lub 

zaświadczenie 

o stanie 

zdrowia 

Uczniowie z chorobami przewlekłymi



Egzamin ósmoklasisty

■ Zaświadczenie o stanie zdrowia lub 
opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej należy przedłużyć nie 
później niż  do 17 października 2022.

■ W szczególnych okolicznościach, jeśli 
dokument został wydany po tym 
terminie – należy go złożyć niezwłocznie 
po otrzymaniu.



Egzamin ósmoklasisty

Sposób dostosowania warunków lub 
form przeprowadzenia egzaminu 
wskazuje rada pedagogiczna, 
wybierając sposób dostosowań 
wskazanych w komunikacie 
dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022r.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/ko
munikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20d
ostosowaniach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf


Egzamin ósmoklasisty

■ W szczególnych przypadkach 
wynikających ze stanu zdrowia lub 
niepełnosprawności ucznia, za zgodą 
dyrektora OKE, egzamin ósmoklasisty 
może być przeprowadzony w miejscu 
innym niż szkoła.

■ Wniosek w tej sprawie składa dyrektor 
szkoły w porozumieniu z rodzicami 
ucznia do 23 lutego 2023r.



Uprawnieni do dostosowania:

■ Niesłyszący, słabosłyszący,

■ Niewidomi,

■ Słabowidzący,

■ Niepełnosprawni ruchowo uczniowie z czasową niepełnosprawnością rąk,

■ Z afazją,

■ Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

■ Z autyzmem, w tym z chorobą Aspergera,

■ Z przewlekłymi chorobami,

■ Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

■ Niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym,

■ Znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,

■ Z trudnościami adaptacyjnym i związanymi z wcześniejszym kształceniem 
za granicą,

■ Z zaburzeniami komunikacji językowej,

■ Cudzoziemcy,

■ Uczniowie obywatele Ukrainy.



Wydłużenie czasu o 50%

■ język polski – 180 minut

■ matematyka – 150 minut

■ język obcy – 135 minut 



Laureaci

Laureaci olimpiad i wojewódzkich  konkursów przedmiotowych (tzw. 

Kuratoryjnych) są zwolnieni z tej części egzaminu, której dotyczył konkurs –

poniżej wykaz.

https://www.gov.pl/attachment/59aa4e30-e4ca-4860-a1f9-4f937432f240

https://www.gov.pl/attachment/59aa4e30-e4ca-4860-a1f9-4f937432f240


Egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora CKE w 
sprawie materiałów i przyborów 
pomocniczych:

■ długopis z czarnym tuszem,

■ na matematykę - linijka (rysunki  
wykonuje się długopisem)

■ z dostosowań – cudzoziemcy –
słownik.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_E
M%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf


Egzamin ósmoklasisty

Egzamin próbny

w naszej szkole organizowany 

jest co najmniej dwukrotnie –

dokładny termin podadzą wychowawcy 

Więcej informacji na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-
osmoklasisty/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/



