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Egzamin ósmoklasisty

Organizacja i struktura



Akt prawny Regulowane zagadnienia

Regulacje dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, między innymi 
przedmioty egzaminacyjne, dostosowania form i warunków egzaminu
do potrzeb edukacyjnych uczniów.

Szczegółowe regulacje organizacyjne i administracyjne dotyczące 
przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Regulacje dotycząceegzaminu ósmoklasisty dla uczniów – obywateli 
Ukrainy

Wymagania ogólne i szczegółowe określające zakres wiadomości i
umiejętności obowiązujących ósmoklasistę i sprawdzanych na egzaminie
w 2023 i 2024 roku.

Uregulowania dotyczące druków szkolnych.

Szczegółowe zapisy dotyczące oceniania i promowania 
ósmoklasistów.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U.

z 2021 r. poz. 1915, z późn.zm.), zwana dalej „ustawą”

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty, zwanym dalej „rozporządzeniem”

(Dz.U.poz. 1636)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022r. 
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci
i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

(DZ.U. poz.645, z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. 
w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty 
przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

(Dz.U.poz. 1591)

 Rozporządzenie Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych.

(DZ.U. z 2019 r. poz. 373)

Egzamin ósmoklasisty – akty prawne





Język polski – 120 minut (przedłużenie do 180 minut)Pierwszy dzień

Matematyka – 100 minut (przedłużenie do 150 minut)Drugi dzień

Trzeci dzień
Język obcy nowożytny – 90 minut (przedłużenie do 135 minut)

(do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski)

Uczeń (z wyjątkiem uchodźców z Ukrainy) może wybrać tylko ten język, którego uczy 
się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.



Skąd nauczyciele, uczniowie i ich rodzice mogą czerpać 
informacje o egzaminie ósmoklasisty?

Ze strony 
internetowej CKE 
(www.cke.gov.pl)

Ze strony 
internetowej OKE 
(www.oke.waw.pl)  
MateriałyOKE



Informatory opracowane przez CKE

i z innych języków…



Aneksy do Informatorów na 2023 i 2024 rok

i z innych języków…



Organizacja i przepisy

Egzamin ósmoklasisty
w roku szkolnym 2022/2023



Harmonogram egzaminu ósmoklasisty



Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty



Dostosowania warunków i form 
egzaminu ósmoklasisty



Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych



Informacja o sposobie organizacji …



Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty („procedury”)

OKE w Warszawie 25.10.2022

Co zawiera „Informacja o sposobie organizacji…”?

1. Podstawy prawne

2. Charakterystyka egzaminu

3. Co należy zrobić przed egzaminem

4. i 5. Jak postępować w trakcie egzaminu, także w sytuacjach szczególnych

6. Jak postępować po egzaminie

7. Unieważnienia egzaminu i wglądy do prac egzaminacyjnych

8. Sposób przekazywania wyników

9. Zadania zespołu egzaminacyjnego (PZE, PZN, ZN) + Harmonogram PZE

10. Uczeń na egzaminie, czyli co należy przekazać zdającym

11. Informacja o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców/prawnych opiekunów

12. Załączniki w wersji edytowalnej (1-17)



Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad 
oraz konkursów przedmiotowych

OKE w Warszawie 25.10.2022

 Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu
ogólnopolskim albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych
egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
Uczeń zwolniony z  
o wynikach egzaminu

egzaminu będzie miał na zaświadczeniu  
w rubryce danego przedmiotuwpisane słowo –

odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. 100%
(art.44zx.1. ustawy o systemie oświaty).

 Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego o zasięgu
ogólnopolskim innego niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może
zmienić język obcy wskazany w deklaracji na ten, z którego został laureatem
/ finalistą olimpiady lub laureatem konkursu, przy czym wskazany język nowożytny
może być zamieniony tylko na inny język, który jest nauczany w szkole jako
przedmiot obowiązkowy (!)



Wykaz olimpiad i konkursów przedmiotowych

Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu
lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających
laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego
przedmiotu ogłasza Minister Edukacji i Nauki w formie komunikatów
w Biuletynie Informacji Publicznej MEiN. /publikacja na stronie CKE/

Wykazy konkursów przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu
lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, uprawniających
laureatów do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu znajduje się
na stronie Kuratorium Oświaty.



Dostosowania

warunków i form egzaminówroku

dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi



Odpowiedzialni za dostosowania

OKE w Warszawie 25.10.2022

Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu jest odpowiedzialny

dyrektor szkoły jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

Dyrektor dostosowuje odpowiednio warunki na podstawie wskazań rady

pedagogicznej i po uzyskaniu stanowiska rodziców.

Sposób (lub sposoby) dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu

do potrzeb i możliwości uczniów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród

możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu

opisanych w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty … z dnia 19 sierpnia 2022 r.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, decyzję o

sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb

ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnego porozumienia
z dyrektorem OKE (SIOEO - Wniosek o dostosowanie warunków przeprowadzenia
egzaminuw sposób nieujętyw komunikacie dyrektora CKE o dostosowaniach)



Czym się kierować, przyznając dostosowania egzaminacyjne?

Określając warunki i formę, w jakich uczeń mający specjalne potrzeby

edukacyjne może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, rada pedagogiczna 
powinna wziąć pod uwagę:

Diagnozę zawartą 
w opinii, 
orzeczeniu

lub zaświadczeniu 
oraz zalecenia zapisane

w tych
dokumentach

!
Wiedzę o sposobie 

funkcjonowania 
ucznia w szkole

i jego faktycznych 
potrzebach 

edukacyjnych

Możliwości 
dostosowań

do konkretnych 
dysfunkcji opisane 
w komunikacie CKE 

z 19. 08. 2022 r.



Podstawa dostosowań
(na podstawie komunikatu dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. o dostosowaniach)

Dysfunkcje Dokumenty Forma Warunki

Uczniowie niepełnosprawni Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność

tak tak

Uczniowie niedostosowani społecznie 
lub zagrożeni niedostosowaniem 
społecznym

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu 
na niedostosowanie społeczne
lub zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym.

nie tak

Uczniowie nauczani w trybie 
indywidualnym

Orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania

nie tak

Uczniowie chorzy
lub niesprawni czasowo oraz z chorobami 
przewlekłymi

Zaświadczenie o stanie zdrowia
wydane przez lekarza

nie tak


