
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PREZENTACJA ZAWIERA: INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW



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 (nie jest określony 
minimalny wynik jaki uczeń powinien uzyskać, 
dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie 
zdać);

▪ Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły 
ponadpodstawowej .



▪ Dla uczniów którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 
przystąpią do egzaminu w maju, wyznaczono termin dodatkowy                  

w dniach 12 - 14 czerwca 2022r. 

TERMIN GŁÓWNY

PRZEDMIOT DATA
Język polski 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

Matematyka 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Język angielski 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 angielski 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

TERMINY EGZAMINÓW:



• 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.

• W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu jako „0%”

• W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie
do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym,
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora
szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU                                    
W TERMINIE DODATKOWYM?



CZAS TRWANIA EGZAMINU
TERMIN GŁÓWNY

PRZEDMIOT CZAS TRWANIA WYDŁUŻONY CZAS

Język polski 120 minut do 180 minut

Matematyka 100 minut do 150 minut

Język angielski 90 minut do 135 minut

▪Oprócz standardowego czasu 
na rozwiązanie arkusza uczeń 

ma dodatkowe  5 minut
na sprawdzenie poprawności 
przeniesienia odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi. 

Uczniowie z dostosowaniami np. dyslektycy nie przenoszą odpowiedzi na 
kartę odpowiedzi. Zaznaczają odpowiedzi tylko w arkuszu



KODOWANIE ERKUSZY EGZAMINACYJNYCH

Uczeń przy wejściu do 
sali otrzyma

kod, pesel i naklejki

np.   A      0    1 0    1   2   3    4   6   7    8   9   1  1



KODOWANIE ERKUSZY EGZAMINACYJNYCH

KARTA ODPOWIEDZI
również do 

zakodowania



ZAWARTOŚC ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH



SPOSÓB ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI NA KARCIE 
ODPOWIEDZI ORAZ NANOSZENIA POPRAWEK

Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz
nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych

będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym



POMYŁKA W ZADANIACH OTWARTYCH



UCZNIOWIE 
– W KAŻDYM DNIU EGZAMINU PRZED GODZ. 9:00

▪ Uczniowie zgłaszają się do szkoły w dniu egzaminu  
o godzinie  8. 15 - 8.30.

▪ Uczniowie wchodzą do sali o godzinie wyznaczonej 
przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. 

▪ Uczniowie przed wejściem do sali egzaminacyjnej 
losuje numer stolika przy którym będzie pracować.

▪ Uczniowie otrzymują koperty z naklejkami 
przygotowane przez OKE, kartki z imieniem                        
i nazwiskiem, kodem ucznia i numerem PESEL.



EGZAMIN

POTRZEBNE PRZYBORY

W DNIU EGZAMINU: Prosimy rodziców, aby w dniach egzaminów 
mieli przy sobie włączone telefony.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że szkoła będzie musiała się pilnie 
skontaktować z rodzicem

PRZEDMIOT POTRZEBNE PRZYBORY

Język polski długopis z czarnym tuszem, legitymacja szkolna

Matematyka długopis z czarnym tuszem, linijka, legitymacja szkolna
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują 

długopisem.

Język angielski długopis z czarnym tuszem, legitymacja szkolna

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.
(nie wolno używać długopisów zmazywalnych)

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
ZAKAZ UŻYWANIA KOREKTORA



EGZAMIN: UCZEŃ
▪ ma zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

elektronicznych tj. telefon, smartwatch, kalkulator itp.

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



EGZAMIN: UCZEŃ

▪ 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



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



ZAKOŃCZENIE EGZAMINU:
▪ Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę 

z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego 
przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie 
odpowiedzi

▪ Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego 
na pracę z arkuszem egzaminacyjnym, wyznacza dodatkowy czas (5 minut) 
na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na 
kartę odpowiedź (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie)

▪ Jeśli uczeń ukończył pracę, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez 
podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi. 

▪ Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem postępuje tak 
samo, a po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi nie 
zakłócając pracy pozostałym piszącym.)



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać 
danemu zdającemu unieważniony:

▪ przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
(podczas egzaminu w szkole)

▪ przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 
albo dyrektora Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej.
(podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 

egzaminatora)



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

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 



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU 
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

podczas egzaminu

UNIEWAŻNIENIE NASTĘPUJE W PRZYPADKU:
▪ stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 

ucznia
▪ wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali 

egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo 
materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych 
w komunikacie o przyborach

▪ zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający 
pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi
egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.



WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY                                     
▪ 3 lipca 2023r. udostępnione zostaną wyniki egzaminu ósmoklasisty 

w systemie SIOEO 

▪ Do 6 lipca 2023r. przekazane zostaną przez OKE do szkół 
zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

▪ 6 lipca 2023r. wydawane będą zaświadczenia/informacje o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 



WGLĄD DO PRACY

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 



WAŻNE DATY:

Do 30 września 2022r. Złożenie deklaracji dotyczących wybranego języka

obcego

Do 15 października  2022r.

lub niezwłocznie zaraz po

otrzymaniu takiej opinii

lub zaświadczenia

Przyjęcie od rodziców zaświadczeń o stanie 
zdrowia

oraz opinii z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej

Do 23 lutego 2023r. Zgłoszenie ewentualnej zmiany języka obcego na
egzaminie

Do 9 maja 2023r. Zmiana języka obcego na egzaminie tylko dla
uczniów finalistów i laureatów konkursów.

Do 22 maja 2023r. Przyjęcie od rodziców lub uczniów zaświadczeń
potwierdzających tytuł finalisty lub laureata



WAZNE DATY:



WAŻNE DATY:



INFORMACJE O EGZAMINIE  Z POSZCZEEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:



INFORMACJE O EGZAMINIE  Z POSZCZEEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:



INFORMACJE O EGZAMINIE  Z POSZCZEEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:



INFORMACJE O EGZAMINIE  Z POSZCZEEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:



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 
http://www.oke.krakow.pl/inf/

http://www.cke.gov.pl/
http://www.oke.krakow.pl/inf/
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