
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE W 2023 ROKU

Egzamin ósmoklasisty

• jest obowiązkowy

• ma formę pisemną

• składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i 

języka obcego nowożytnego

• sprawdza wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

egzaminacyjnych (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/D20221591.pdf)

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/D20221591.pdf


EGZAMIN JEST PRZEPROWADZANY 23, 24 I 25 MAJA 2023 ROKU

W czerwcu jest dodatkowy termin dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych.

Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z 

przedmiotów objętych egzaminem, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskują maksymalny wynik.



WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY



WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY



DOSTOSOWANIA NA EGZAMINIE

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie 

niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni 

niedostosowaniem społecznym, uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), oraz 

uczniowie – obywatele Ukrainy przystępują do egzaminu ósmoklasisty w 

warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.



DOSTOSOWANIE FORM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy 

dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

Do dostosowania form egzaminu są uprawnieni:

• uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność

• uczniowie, 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

• uczniowie – obywatele 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

• uczniowie z zaburzeniem widzenia barw.



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

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

• ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających 

potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

• zapewnieniu 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.



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Do dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu są uprawnieni uczniowie:

• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, na 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania 

• chorzy lub niesprawni czasowo oraz uczniowie z chorobami przewlekłymi

• posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią 

• którzy w roku szkolnym 2022/2023 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze 

względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia 

komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną

• 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

• obywatele 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. 



PODSTAWA DOSTOSOWANIA FORM I WARUNKÓW EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY

Dokumenty uprawniające do dostosowania form i warunków egzaminu to:

• orzeczenie

• zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

• opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

• pozytywna opinia rady pedagogicznej 

Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek: nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole 

zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po 

uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub rodziców albo pełnoletniego ucznia. Dotyczy ona 

uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, cudzoziemców i uczniów – obywateli Ukrainy.



Wszystkie sposoby określone są w Komunikacie o dostosowaniach 

opublikowanych przez CKE

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20

220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Najczęściej spotykane sytuacje przedstawione są na kolejnych slajdach.

MOŻLIWE SPOSOBY DOSTOSOWANIA FORM I WARUNKÓW 
EGZAMINU

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf












Materiały wykorzystane w prezentacji pochodzą ze stron:

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

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice

