
SPOTKANIE 

Z RODZICAMI

KLAS ÓSMYCH

14 września 2022r.



EGRAMIN ÓSMOKLASISTY JEST EGAMINEM 

OBOWIĄZKOWYM

 Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły

podstawowej.

 Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza,

że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.



WYNIKI

 Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby

całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu.

 Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na

drodze sądowej.



PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech

przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 języka polskiego,

 matematyki,

 języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków
obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.



TERMIN GŁÓWNY

Daty egzaminów w terminie głównym zaplanowano następująco:

23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00, egzamin z języka polskiego, 120min

24 maja 2023 r. (środa) o godzinie 9:00, egzamin z matematyki, 100min

25 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 9:00, egzamin z języka obcego

nowożytnego, 90min.



TERMIN DODATKOWY

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi 

do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00, egzamin z języka polskiego, 120min

 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00, egzamin z matematyki, 100min

 14 czerwca 2023 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego, 90min

Ósmoklasiści podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki 

swoich prac 3 lipca 2023r.



IDZIEMY NA EGZAMIN!

 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.



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).



WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

 3 lipca 2023r. uczniowie poznają swoje wyniki.

 6 lipca 2023r. 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.



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA 

OBCEGO NOWOŻYTNEGO

 Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30

września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany

egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację

o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych

nowożytnych, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu

obowiązkowego.



UPRAWNIENIA LAUREATÓW 

I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady

przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu

jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty

i wymienionych w wykazie olimpiad i konkursów, jest zwolniony

z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne

z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.



UPRAWNIENIA DLA CUDZOZIEMCÓW

Uczniom, 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 możliwe są sposoby

dostosowania:

 Arkusz z języka polskiego i matematyki dostosowany do potrzeb zdających.

 Wydłużenie czasu egzaminu – język polski 180min, matematyka 150 min.

 Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki).

 Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski – język

rodzimy zdającego i język rodzimy zdającego – język polski).

 Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze

specyficznymi trudnościami w uczeniu się.



UPRAWNIENIA DLA OBYWATELI UKRAINY

Dla dzieci i młodzieży będących 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 konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa możliwe są sposoby dostosowania:

 Arkusz z języka polskiego – z dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia tłumaczone na język ukraiński (ale:

teksty i zadania w języku polskim, zapisywanie rozwiązań do zadań – w języku polskim) .

 Wydłużenie czasu egzaminu – język polski 210min oraz przeprowadzenie go w oddzielnej sali.

 Arkusz z matematyki – pełna treść arkusza, tj. instrukcje, polecenia do zadań, treść zadań – tłumaczone na język

ukraiński; zapisywanie rozwiązań zadań możliwe w języku ukraińskim.

 Arkusz z języka obcego nowożytnego - z dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia tłumaczone na język

ukraiński, zadania w języku obcym lub języku ukraińskim, zapisywanie rozwiązań do zadań – w języku obcym

lub języku ukraińskim (zgodnie z poleceniem).

 Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski – język

ukraiński i język ukraiński – język polski) na egzaminie z języka polskiego.



UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI 

POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym

uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie, zagrożeni

niedostosowaniem społecznym, uczniowie o specyficznych

trudnościach w nauce, oraz uczniowie o których mowa w art. 165

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do egzaminu ósmoklasisty

w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.



TERMINY DOSTOSOWANIA

Do 21 listopada 2022 r. rodzice ucznia na piśmie

otrzymują informację o sposobie dostosowania

warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi

przez radę pedagogiczną.

Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form

egzaminu nastąpiła po 21 listopada 2022 r. – rodzice

również są informowani o przyznanych przez radę

pedagogiczną dostosowaniach w formie pisemnej.



SPOSOBY DOSTOSOWANIA EGZAMINU

Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy 

dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

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,



MOŻLIWE DOSTOSOWANIA

 Ustalenie zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w np. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy,
uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

 Zapewnienie 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,

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

,



MOŻLIWE DOSTOSOWANIA c.d.

 Egzamin ósmoklasisty może odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli zdający korzysta z: urządzeń technicznych,

płyty CD z dostosowanym nagraniem egzaminu z języka obcego, pomocy nauczyciela wspomagającego

w czytaniu i/lub pisaniu, ma czas egzaminu wydłużony o dodatkowe przerwy.

 Możliwe jest przedłużenie czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego, oznacza to, że pracę z arkuszem

można przedłużyć:

z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut;

z matematyki – nie więcej niż o 50 minut;

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



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU 

MOŻE ZOSTAĆ UNIEWAŻNIONY,

NASTĘPUJE TO JEŻELI UCZEŃ:

 rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,

 wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub

korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,

 wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione

w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,

 zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym

uczniom.



WAŻNE DATY

do 30 września 2022

Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny,

z którego uczeń przystąpi do egzaminu.

do 17 października 2022

Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni

psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

do 21 listopada 2022 

Szkoła przekazuje rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania

warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości

psychofizycznych zdających. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają

oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy

przeprowadzania egzaminu – do 24 listopada 2022r.



WAŻNE DATY c.d.

do 23 lutego 2023

Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach w deklaracji złożonej do 30 września (dotyczy języka obcego
nowożytnego)

do 23 lutego 2023

Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła.

do 9 maja 2023

Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego – dotyczy uczniów, którzy
zostali laureatami lub finalistami olimpiady z języka obcego nowożytnego albo laureatami konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

23-25 maja 2023 Termin główny egzaminu ósmoklasisty.

12-14 czerwca 2023 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

3 lipca Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

6 lipca Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.



PRZYDATNE  LINKI

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

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

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty

-i-informacje/

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

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


Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do współpracy.

Razem możemy więcej dla edukacji, 

opieki i wychowania naszych dzieci.


