
Informacje dla uczniów i rodziców



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

• Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej



Harmonogram

• Dla uczniów którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu            
w maju, wyznaczono termin dodatkowy w dniach 12-14 czerwca 2023r.

Data Czas trwania Wydłużony czas Przybory

Język polski 23 maja 2023 r.

(wtorek) – godz. 

9:00

120 min do 180 min długopis z czarnym 

tuszem, legitymacja 

szkolna

Matematyka 24 maja 2023 r.

(środa) – godz. 9:00

100 min do 150 min długopis z czarnym 

tuszem, linijka, 

legitymacja szkolna

Język obcy 

nowożytny

25 maja

2023 r. (czwartek) –

godz. 9:00

90 min do 135 min długopis z czarnym 

tuszem, legitymacja 

szkolna



Ważne daty

 do 30 września 2022 r. rodzice ucznia składają do dyrektora szkoły, pisemną
deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do
egzaminu ósmoklasisty

 do 17 października 2022 r. przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie
zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych

 do 21 listopada 2022 r. rodzice zostaną poinformowani o przyznanych przez radę
pedagogiczną sposobach dostosowań warunków lub form przeprowadzania
egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

 do 24 listopada 2022 r. rodzice składają oświadczenia o korzystaniu albo
niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną



Ważne daty

 do 23 lutego 2023 r. możliwe są zmiany w deklaracjach wyboru języka obcego
nowożytnego

 do 9 maja 2023 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka
obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad
przedmiotowych

 do 25 maja 2023 r. - dostarczenie do szkoły zaświadczenia o byciu laureatem lub
finalistą olimpiady przedmiotowej albo konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych
egzaminem.



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 www.oke.poznan.pl

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

