
ÓSMOKLASISTA NA  EGZAMINIE W MAJU 2023 r. 

Informacja dla uczniów i ich rodziców 

 

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty  

Pierwszy termin:  

 język polski – 23 maja  (wtorek) – godz. 9:00  

 matematyka – 24 maja  (środa) – godz. 9:00  

 język obcy nowożytny – 25 maja  (czwartek) – godz. 9:00 

 

Drugi termin (przystępują do niego uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie mogli 

przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie):  

 język polski – 12 czerwca  (poniedziałek) – godz. 9:00  

 matematyka – 13 czerwca  (wtorek) – godz. 9:00  

 język obcy nowożytny – 14 czerwca (środa) – godz. 9:00 

  

       Wyniki i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie 

otrzymają 6 lipca 2023 r. 

 

Struktura egzaminu  

 język polski – trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, 

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

 matematyka – trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, 

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

 język obcy nowożytny – trwa 90 minut  (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku 

uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

 

Przebieg egzaminu każdego dnia: 

1. Przed salą egzaminacyjną członek zespołu nadzorującego przypomni zdającym zasady 

bezpieczeństwa sanitarnego.  

2. O wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą pojedynczo do sali egzaminacyjnej. Zdający 

przed egzaminem losuje numer stolika, przy którym będzie pracował (niektórzy 

uczniowie będą mieli wskazane miejsce) oraz otrzyma naklejki na arkusz przygotowane 

przez CKE. 

3. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.  

4. Na egzamin należy przynieść tylko długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem 

(niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), a w przypadku 

egzaminu z matematyki także linijkę. Podczas egzaminu zdający nie mogą pożyczać 

przyborów od innych uczniów.  

5. Nie wcześniej niż o godzinie określonej przez CKE członkowie zespołu nadzorującego 

rozdadzą zdającym arkusze egzaminacyjne i poinformują o czasie trwania egzaminu.  

6. Przewodniczący zespołu przypomni o obowiązku samodzielnej pracy i zasadach 

zachowania się podczas egzaminu, w tym zgłaszania konieczności skorzystania z toalety.  

7. Członkowie zespołu nadzorującego poinstruują zdających o: 

a) sprawdzaniu kompletności arkusza egzaminacyjnego, 

b) sposobie  kodowania arkusza egzaminacyjnego,  

c) sprawdzeniu poprawności numeru PESEL oraz zgodności kodu arkusza 

z kodem na naklejkach przygotowanych przez OKE 

d) rozpoczynaniu pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela, 

e) sposobie zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowych 

5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia 



odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu 

przewidzianego na rozwiązanie zadań, 

f) zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

8. W trakcie egzaminu nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych. 

9. Zaktualizowana „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023” jest dostępna pod adresem 

www.cke.gov.pl 

 

 

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty zgodnie 

z wytycznymi MEN, GIS I CKE obowiązującymi w 2023 roku. 

 

PRZYGOTOWANIE EGZAMINU 

1. Zaplanowano ilość sal egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących, zgodnie 

z warunkami określonymi we właściwym rozporządzeniu. 

2. Listy uczniów przystępujących do egzaminu w poszczególnych salach zostaną 

wywieszone na drzwiach szkoły oraz na drzwiach sal egzaminacyjnych.  

3. Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy 

zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

 

W DNIU EGZAMINU 

4. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych. 

5. Zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste w szafkach. Nie należy wnosić na teren 

szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

6. Zdający powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość i okazać go 

w razie potrzeby. 

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

Należy pamiętać o stawianiu jej na ziemi przy stoliku, aby niechcący nie zalać 

materiałów egzaminacyjnych.  

8. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających oraz 

w czasie egzaminu przy zapewnieniu komfortu zdającym.  

 

PODCZAS  EGZAMINU 

9. W szkole mogą przebywać wyłącznie zdający, osoby zaangażowane 

w przeprowadzanie egzaminu, obsługa, pracownicy odpowiednich służb, 

np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

10. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

11. Członkowie zespołu nadzorują pracę zdających. 

12. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają i zbierają arkusze zdających. 

13. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.  

14. Jeżeli uczeń zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym, to dopiero po otrzymaniu 

pozwolenia na opuszczenie sali, może opuścić na stałe salę egzaminacyjną, nie 

zakłócając przy tym pracy innym zdającym. 

 

 

Sposób  organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. może zostać 

zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa 

sanitarnego w związku z COVID-19. 

 

http://www.cke.gov.pl/

