
INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
 
 
I. TERMINARZ: 

 
• język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 
• matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 
• język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin dodatkowy: 

• język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 
• matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 
• język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: 

• z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z 
danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO 

• przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego 
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub 
zdrowotnych). 

• do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, 
któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub 
przedmiotów. 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której 
jest uczniem lub słuchaczem. 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r. 

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 6 lipca 2023 r. 

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 6 lipca 2023 r. 
 
 
II. PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. 
(wydłużony do 180 minut) 

Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. 
(wydłużony do 150 minut) 

Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 
minut. (wydłużony do 135 minut). 

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

 



 

 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (PRZEBIEG EGZAMINU 
KAŻDEGO DNIA 

• uczniowie przychodzą do szkoły około 8.30, około 8.45, wchodzą do sali, losują 
numery stolików przy których będą pracować i zajmują miejsca, 

• Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu 
nadzorującego informuje ich: 

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty, 

b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności 
przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po 
zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, 
którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)  

c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy, 

• o godzinie 9.00 członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze 
egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również 
zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.  

• po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o 
obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z 
instrukcją zamieszczoną na pierwszej oraz drugiej stronie arkusza 
egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym:  

a. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 
egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę 
odpowiedzi, 

b. sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno 
ponumerowane strony, 

c. sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez 
OKE 

• uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu 
egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. 
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu 
nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z 
danego. Wymianę arkusza uczeń potwierdza podpisem w tym samym protokole, 

• przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w 
wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu 
zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i 
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub 
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane 



przez okręgową komisję egzaminacyjną, 

• w przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL lub niezgodności w kodzie 
arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza zdający zwraca zespołowi 
nadzorującemu wadliwe naklejki, 

• uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego, 

• przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu 
nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia 
danych oraz naklejek, w arkuszu egzaminacyjnym. 

• w przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów niepełnosprawnych 
ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk i uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują 
członkowie zespołu nadzorującego. 

• po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności 
kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), 
w widocznym miejscu, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym 
arkuszem egzaminacyjnym. 

• w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu 
godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na 
której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim 
dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz 
przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań, 

• Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają 
wpuszczeni do sali egzaminacyjnej (W uzasadnionych przypadkach, jednak nie 
później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do 
Sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu 
nadzorującego), 

• w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie 
powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach 
przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie 
sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 
kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających 
pomocy medycznej, 

• w przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez 
podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 
nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na 
swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu 
egzaminu w danej sali, 

• członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania 
zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla 
zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się 
żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje, 



• jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg 
stolika, 

• przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w 
obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający 
zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu 
przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza 
egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi, 

• w przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie 
dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do 
niepełnosprawności, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów 
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z 
czasową niesprawnością rąk), 

• po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając 
pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy 
egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być 
zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym, 

• na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o 
konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (obowiązek ten nie 
dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do 
niepełnosprawności, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów 
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z 
czasową niesprawnością rąk), 

• przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na 
pracę z arkuszem egzaminacyjnym: 

a. informuje zdających o zakończeniu pracy 

b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia 
przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają 
obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie) 

c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych 
przez uczniów  

d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na 
brzeg stolika. 

 

III. JĘZYK 

Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: 
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. 

Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z 
tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych 



zajęć edukacyjnych. 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na 
podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. 

IV. DOSTOSOWANIA 

1. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy 
dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między 
innymi na: 

• zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
ucznia, 

• zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych, 

• wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 
• odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

ósmoklasisty, 
• zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela 

wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z 
zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania 
właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i 
środków dydaktycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uczniowie uprawnieni do dostosowania: 



Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 4.4. oraz 4.9., lub opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w pkt 4.5., przedkłada się dyrektorowi szkoły 
nie później niż do 17 października 2022 r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia 
mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu. 

Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 4.6., 4.7. i 4.8., jest wydawana na wniosek: 

• nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu 
zgody rodziców, albo pełnoletniego ucznia, lub 

• rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

Dla uczniów wymienionych w pkt 4.2.–4.6. nie przygotowuje się odrębnych arkuszy 
egzaminacyjnych. Dla uczniów wymienionych w pkt 4.7. nie przygotowuje się odrębnych 
arkuszy egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego. 

 
 
V. PRZYBORY 

 
• Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu 

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania 
rozwiązań (odpowiedzi), niedozwolone jest korzystanie z długopisów 
zmazywalnych/ścieralnych, 

• Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – 
jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków 
ołówkiem, 

• Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z 
zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na 
chorobę, 

• W przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w 
związku z COVID-19 wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych 
– mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek, 
płynów dezynfekcyjnych, 

• Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas 
pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze 
stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych, 

• Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację 
szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu 
tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego 
nauczyciela danej szkoły, 

• Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i 
korzystania z takich urządzeń w tej Sali, 

• Egzamin może być przerwany uczniowi, który niesamodzielenie rozwiązywał zadania 
lub zakłócał spokój podczas egzaminu, 



VI. WAŻNE TERMINY 
 
• 30.09.2022r. - rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną 

deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do 
egzaminu ósmoklasisty, 

• 23.02.2023r. - rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną 
informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny 
język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, 

• 09.05.2023r. - przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego 
nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad 
przedmiotowych, 

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są 
zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia 
szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w 
zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata konkursu lub olimpiady albo 
finalisty olimpiady. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu 
egzaminacyjnego. 

W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego 
nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców 
ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 9 maja 2023 r., informuje 
okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego 
uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

Link do wykazu olimpiad: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-komunikatu-ministra-  
edukacji-i-nauki-z-dnia-2-lipca-2021-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-  
przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-  
egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-  
uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-na-rok-szkolny-20222023 

 

 
Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z 
rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksach 
do tych informatorów obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023, opublikowanych na 
stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

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

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-2-lipca-2021-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-na-rok-szkolny-20222023
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-2-lipca-2021-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-na-rok-szkolny-20222023
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-2-lipca-2021-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-na-rok-szkolny-20222023
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https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-2-lipca-2021-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-na-rok-szkolny-20222023
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https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/


Na stronie internetowej CKE w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne 
są również: 

1) przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami 

2) arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami 

3) zestawy ćwiczeniowe umożliwiające powtórzenie materiału z języka polskiego, 
matematyki i języków obcych 

4) arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2022, 
wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań. 

WAŻNE: 

• W przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom 
szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz 
udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach 
przeprowadzanej procedury. 

• Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 
egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia 
wyników egzaminu ósmoklasisty, tj. od 3 lipca 2023 r. do 3 stycznia 2024 r. Nie 
dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem 
pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców. 

 
VII. ZASADY ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI 
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