
EGZAMIN 
ÓSMOKLASITY 

2022/2023

PODSTAWOWA EKOLOGICZNA SZKOŁA SPOŁECZNA
Prezentacja dla rodziców przedstawiona dnia 21.09.2022r. 



Podstawa prawna

►  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)  rozporządzeniem Ministra Edukacji i 

Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. poz. 1636) rozporządzeniem 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 

(Dz.U. poz. 645, z późn. zm.), dotyczącym egzaminu ósmoklasisty dla uczniów 

–obywateli Ukrainy rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 

r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty 

rzeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1591)

►



Informacje ogólne o egzaminie w 2023 r

►  Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń 
klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

►  Egzamin ma formę pisemną.

► Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien 
uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

►  Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, 
matematyki i języka obcego nowożytnego.

►  Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni – od 
23 do 25 maja 2023 r.:



►  Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w 
wymaganiach egzaminacyjnych (czyli w dokumencie zawierającym  
wybrane zapisy z obowiązującej podstawy programowej) w 
odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 
1–8 szkoły podstawowej. Dokument zawierający wymagania egzaminacyjne 
można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). 

► Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do 
szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa  niż liczba 
miejsc w danej placówce.

►  Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z 
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z 
egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. 

► Będą mieli również pierwszeństwo w rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci 
konkursów z przedmiotów nieobjętych egzaminem



► Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach  i 
na skali centylowej. 

► Wyniki egzaminu  ustala dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych 
przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne 
oraz elektronicznego odczytu kart odpowiedzi 

► Wyniki opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na 
podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych 
komisji egzaminacyjnych.

► Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie 
szkoły



JAK PRZEBIEGA EGZAMIN?
► Na ławce może być tylko arkusz, długopis, a w przypadku 

matematyki – także linijka.

► Uczniowie chorzy lub z niepełnosprawnościami mogą mieć przy 
sobie leki.

► Uczniowie otrzymują arkusz z zadaniami do rozwiązania wraz z 
kartą odpowiedzi.

► Ósmoklasiści powinni być ubrani w strój galowy.



PRZEDMIOTY, KTÓRYCH NIE MOŻNA 
WNOSIĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ:

►  

Kalkulator Odtwarzacz MP3 Słownik

Telefon
Smartwatch



WAŻNE DATY DLA RODZICÓW

Do 28 września zapoznanie uczniów i ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi 
dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty

Do 30 września
przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji 
- języka obcego nowożytnego
- zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku 
danej mniejszości narodowej

Do 17  października 
2022r.

przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz 
opinii poradni (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie 
po ich otrzymaniu)

Do 21  listopada 2022r. poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę 
pedagogiczną dostosowaniach

Do 24 listopada 2022r. przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu albo 
niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną



do 23 lutego 2023 r.

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o 
zmianie w deklaracji złożonej do 30 września.
Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia składa wniosek do 
okręgowej komisji egzaminacyjnej o przeprowadzenie egzaminu 
ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia (w 
szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub 
niepełnosprawności ucznia).

do 9 maja 2023 r. przyjęcie od rodziców uczniów– odpowiednio laureatów/finalistów 
konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego

do 22 maja 2023 r.

przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu 
laureata lub finalisty konkursu/olimpiady ( dotyczy uczniów, którzy 
zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub 
laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim 

23–25 maja 2023 r. Egzamin główny

12–14 czerwca 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym

do 6 lipca 2023 r.
przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

7 lipca 2023 r. wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty



HARMONOGRAM EGZAMINÓW

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI DZIEŃ  TRZECI

Język polski matematyka Język nowożytny
EGZAMIN GŁÓWNY 

23 maja 2023 r.
 godz. 9.00

wtorek

24 maja 2023 r.
godz. 9.00

środa

25 maja 2023 r.
godz. 9.00
czwartek

OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN Z OPERONEM
6 grudnia 2022r.

 godz. 9.00
wtorek

7 grudnia 2022r.
 godz. 9.00

środa

8 grudnia 2022r.
 godz. 9.00
czwartek

120 min 100 min 90 min

Przedłużenie:
do 180 min

Przedłużenie:
do 150 min

Przedłużenie:
do 135 min



Termin ogłaszania wyników 
egzaminu 3 lipiec 2023 r

Termin przekazania szkołom
wyników, zaświadczeń   

i informacji
6 lipiec 2023 r.

Termin wydania zdającym
zaświadczeń oraz informacji 7 lipiec 2023 r.



ZWOLNIENIE Z EGZAMINU

NIE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU UCZEŃ:

► z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze 
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym.

Z EGZAMINU ZWOLNIONY JEST UCZEŃ:

1. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze 
względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej.

Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.



2. uczeń,  który ze względu na szczególny przypadek losowy lub 
zdrowotny nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie 
głównym, ani w terminie dodatkowym.

3. uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej 
albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z 
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

► Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 
w rubryce danego przedmiotu będzie wówczas wpisane 
słowo„zwolniony” lub „zwolniona”.



Uczniowie uprawnieni do dostosowania egzaminu ósmoklasisty
(Komunikat Dyrektora CKE o dostosowaniach egzaminu 
ósmoklasisty w 2023 r. ):





JAK WESPRZEĆ DZIECKO W 
PRZYGOTOWANIACH DO EGZAMINU?

► Oswajaj z egzaminem ‒ przeanalizujcie wspólnie, jak

przebiega egzamin, jakie są jego wymagania i ile jest czasu na 
rozwiązanie arkuszy z poszczególnych przedmiotów.

► Sprawdźcie, ile to czasu, rozwiązując zadania w ciągu 90(j. obcy) 100 
(matematyka) i 120 (j. polski) minut.

► Motywuj, ale nie naciskaj.

► Pokaż dziecku, że w nie wierzysz.

► Wspólnie z dzieckiem stwórz sposób na powtórki.

► Podpowiadaj, jak trenować koncentrację i pamięć.



CO JESZCZE MOŻE POMÓC W NAUCE

Nauka w nowoczesnej formie:

► interaktywne zadania i testy w internecie - 
POWTÓRKOMAT

► wygodne wyszukiwanie teorii w aplikacji

► nauka w formie zabawy

► takzdam.pl   (Operon)

► informacje, porady, zadania

► Quiz TAK, ZDAM!

► Baw się i ucz



www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic
► SERWIS „SZKOŁA ŚREDNIA BEZ TAJEMNIC”  

► To specjalny serwis Wydawnictwa dla rodziców i uczniów 
stworzony z myślą o rekrutacji do szkoły średniej. Towarzyszymy 
Państwu nie tylko podczas przygotowań do egzaminu, lecz także 
w wyborach dokonywanych po jego zakończeniu, przed 
ogłoszeniem oficjalnych wyników.

http://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic


@ Teraz egzamin 
ósmoklasisty

www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic

https://www.facebook.com/Terazegzaminosmoklasisty/
https://www.facebook.com/Terazegzaminosmoklasisty/
https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic


OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN 
ÓSMOKLASISTY 6 – 8 GRUDNIA 2022 r.

► Jest odwzorowaniem egzaminu państwowego – ma identyczny

      przebieg. 

     Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są 
wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, który odbywa się w tym 
samym czasie w całej Polsce.

► Ta próba generalna pozwala uczniowi oswoić się z formułą 
egzaminu.

► Więcej informacji na stronie egzaminy.operon.pl



 



 



 



 



 



 



 



 



Egzamin z Matematyki



Zasady Oceniania



Matematyka 2022/2023



Anulowano zadania:





Opracowały: 

Żaneta Krzemkowska oraz Barbara Siemek-Pawłowska



JĘZYK ANGIELSKI



 



 



 



 



 



 



 



  

 



 
 



RAZEM BĘDZIE NAM ŁATWIEJ!


