
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

Terminy egzaminów 

Rozpoczęcie godz. 9:00 

23 maja (wtorek) – język polski (120 min./180 min.) 

24 maja (środa) – matematyka (100 min./150 min.) 

25 maja (czwartek) – język angielski lub inny język nowożytny (90 min. /135 min.) 

 

WAŻNE DATY 

TERMIN ZADANIE/DZIAŁANIE 

do 30 września 2022 r.  przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych 

deklaracji;  

do 17 października 2022 r.  przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia 

oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych 

(w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich 

otrzymaniu);  

do 21 listopada 2022 r.  poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy 

o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach;  

do 24 listopada 2022 r.  przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy 

o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych 

przez radę pedagogiczną;  

do 23 lutego 2023 r.   przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji 

o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu 

ósmoklasisty w języku mniejszości narodowej/etnicznej 

lub języku regionalnym  

 poinformowanie uczniów oraz ich rodziców 

lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu 

ósmoklasisty 

do 15 marca 2023 r.  przyjęcie deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

od uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie 

w VIII klasie szkoły podstawowej po 30 września 2022 r.  

do 9 maja 2023 r.  przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio 

laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji 

o zmianie języka obcego;  

23–25 maja 2023 r. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie majowym 

(głównym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży); 

12–14 czerwca 2023 r. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie 

czerwcowym (dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dzieci 

i młodzieży). 

 



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI 

PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH 

I. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to: 

 

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;  

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne 

lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym; 

3. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

4. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza ; 

5. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

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

6. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów: 

a. objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 

adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji 

językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną; 

b. cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie 

czytanego tekstu. 

 

II. Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu 

odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do: 

a) rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność lub 

b) potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego 

tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej. 

 

 

III. Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

albo niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

 Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione wyżej, może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, złożony 

nie później niż do 30 listopada 2022r.  

 

IV. Laureaci i finaliści konkursów 

 

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego 

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego 

przedmiotu. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia 

szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej tytułu odpowiednio laureata konkursu lub olimpiady albo finalisty olimpiady.  


