
 
 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – INFORMACJE 

DLA RODZICÓW I ÓSMOKLASISTÓW 

Szanowni Państwo, w dniach 23-25 maja 2023 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu 

ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego 

egzaminu. 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

termin Przedmiot Data/Godzina Bez dostosowań 
Z wydłużonym 

czasem pracy 

 

TERMIN 

GŁÓWNY 

JĘZYK POLSKI 

 

MATEMATYKA 

 

JĘZYK OBCY 

23.05.2022 r.,  

godz. 9.00 

24.05.2022 r.,  

godz. 9.00 

25.05.2022 r.,  

godz. 9.00 

120 min. 

 

100 min. 

 

90 min. 

nie więcej niż 

180 min. 

nie więcej niż 

150 min. 

nie więcej niż 

135 min. 

 

TERMIN 

DODATKOWY 

JĘZYK POLSKI 

 

MATEMATYKA 

 

JĘZYK OBCY 

12.06.2022 r., 

godz. 9.00 

13.06.2022 r., 

godz. 9.00 

14.06.2022 r., 

godz. 9.00 

120 min. 

 

100 min. 

 

90 min. 

nie więcej niż 

180 min. 

nie więcej niż 

150 min. 

nie więcej niż 

135 min. 

 

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: 

1. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym, albo 

2. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty  

z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych). 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego 

przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, 

matematyki i języka obcego nowożytnego. 



 
 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu 

przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi (5 min.). 

Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego z tego języka, 

którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie 

o dostosowaniach. 

Szkoła, w której uczeń przystępuje do egzaminu zabezpiecza odpowiednie warunki lokalowe  

i techniczne do jego przeprowadzenia.  

Egzamin sprawdza wiadomości i  umiejętności określone w podstawie programowej 

w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły 

podstawowej.  

Wyniki egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba 

kandydatów jest większa niż liczba miejsc w danej placówce. 

Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej, wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego 

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu, 

tj. automatycznie uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo 

podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU 

SZKOLNYM 2022/2023 

Do 28 września 2022 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany 

jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

Do 30 września 2022 r. rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację 

dotyczącą języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu. 

Nie później niż do 17 października 2022 r. rodzice ucznia przedkładają dyrektorowi 

szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. W przypadkach losowych, jeżeli 

dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu. 

Do 21 listopada 2022 r. dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację 

o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych 

uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej 

informacji (nie później niż do 24 listopada 2022 r.) rodzice składają oświadczenie 

o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków 

lub formy przeprowadzania egzaminu. 



 
 

Do 30 listopada 2021 r. dyrektor szkoły, korzystając z danych o uczniach zgromadzonych  

w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej informacje o uczniach danej szkoły, którzy będą przystępowali do egzaminu 

ósmoklasisty. Do OKE przekazuje się: 

• dane uczniów (imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, płeć, 

oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym) 

• informację o języku obcym, z którego uczeń przystąpi do egzaminu 

• informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania formy i warunków 

przeprowadzenia egzaminu, przyznanych przez radę pedagogiczną. 

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, 

za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być 

przeprowadzony w innym miejscu, niż szkoła (np. w domu ucznia). Wniosek o wyrażenie 

zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa do dyrektora OKE 

dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia, nie później niż do 23 lutego 2023 r.  

W uzasadnionych przypadkach, wniosek może być złożony w terminie późniejszym. 

Do 23 lutego 2023 r. rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację  

o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji na inny. 

Do 23 lutego 2023 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony prze niego 

nauczyciel informuje uczniów oraz ich rodziców o szczegółowych warunkach przebiegu 

egzaminu ósmoklasisty. 

W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, 

wymienionej w wykazie olimpiad lub uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego niż ten, który został 

zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż do 9 maja 

2023 r., informuje OKE o zmianie języka obcego. 

3 lipca 2023 r. - udostępnienie wyników egzaminu ósmoklasisty:  

do 6 lipca 2023 r. - przekazania szkołom zaświadczeń i informacji o szczegółowych 

wynikach egzaminu 

6 lipca 2023 r. - Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

Do 6 stycznia 2024 r. – przechowywanie dokumentacji związanej  z przeprowadzeniem 

egzaminu ósmoklasisty. 

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  

znajdują się  w dokumencie opublikowanym przez CKE – Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. 

 


