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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

- podstawowe informacje 

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: 

 uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej 

W 2023 r.  egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w 

wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do 

niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń 

powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

1. języka polskiego 

2. matematyki 

3. języka obcego nowożytnego. 

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1. pierwszego dnia- 23 maja 2023 r. (wtorek) – egzamin z języka polskiego, który trwa 

120 minut 

2. drugiego dnia- 24 maja 2023 r. (środa) – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

3. trzeciego dnia- 25 maja 2023 r. (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego, 

który trwa 90 minut. 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z 

czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. Na 

egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i 

używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

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 na stronach CKE i OKE. 

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/D20221591.pdf
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/D20221591.pdf
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W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany 

będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego 

przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które 

uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby 

ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego 

przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. 

19 sierpnia 2022 r.   dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił komunikat w 

sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023, który jest opublikowany na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu 

odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:  

1) rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB 

 2) potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia 

zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – 

na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej 

 3) potrzeb ucznia – obywatela Ukrainy (dotyczy egzaminu z każdego przedmiotu) – 

na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.  

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów   

1) z autyzmem, w tym z zespół Aspergera  

2) słabowidzących  

3) niewidomych  

4) słabosłyszących i niesłyszących  

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

6) z afazją  

7) z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym  

8) którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego 

tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)  

9) obywateli 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 
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pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa  

10) z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

11) z zaburzeniem widzenia barw. 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:  

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia  

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych  

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.  Pracę z arkuszem można 

przedłużyć: z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut, z matematyki – nie więcej 

niż o 50 minut, a z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut. 

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty 

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela 

wspomagającego ucznia w czytaniu i/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 i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i 

środków dydaktycznych. 

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:  

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność  

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym  

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  

4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza  

5) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się5 , w tym z: dysleksją, dysgrafią, 

dysortografią, dyskalkulią  
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6) pozytywna opinia rady pedagogicznej.  

Zarówno zaświadczenie o stanie zdrowia jak i opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się 

dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022 r. W przypadkach losowych 

powyższe dokumenty mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich 

otrzymaniu. 

Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, 

wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty dla ucznia. 

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub 

sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do 

jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 21 listopada 

2022 r. (załącznik 4b). 

 

Opracował psycholog szkolny 

Lidia Żbikowska- Jeronim 

 

 


