
Egzamin ósmoklasistów w roku szkolnym 

2022/2023 
Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnym pojawił się harmonogram egzaminu 

ósmoklasisty, który odbędzie się w 2023 roku. Pierwsze testy uczniowie napiszą w tym roku 

szkolnym w maja. 

Egzamin ósmoklasisty 2023 – harmonogram 

 język polski – wtorek 23 maja 2023 r., godz. 9:00, 

 matematyka – środa 24 maja 2023 r., godz. 9:00, 

 język angielski – czwartek 25 maja 2023 r., godz. 9:00. 

Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z jakichś względów nie mogli przystąpić do 

egzaminów w maju, wyznaczony został na czerwiec. 

 język polski – poniedziałek 12 czerwca 2023 r., godz. 9:00, 

 matematyka – wtorek 13 czerwca 2023 r., godz. 9:00, 

 język angielski – środa 14 czerwca 2023 r., godz. 9:00. 

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka angielski 

90 minut. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do 

wiadomości 3 lipca 2023 roku w zakładce ZIU (SIOEO)-Kody otrzymają uczniowie wraz z 

świadectwem ukończenia szkoły. Odbiór zaświadczeń 6 lipca- harmonogram odbioru 

zaświadczeń zostany przekazany uczniom w ostatnim tygodniu nauki. 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO 

NOWOŻYTNEGO 

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym 

jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu 

do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczy się w szkole jako 

przedmiotu obowiązkowego.  

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW 

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie 

olimpiad  lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad 

wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 

ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne 

z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku. 



UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU 

MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I 

JĘZYKU REGIONALNYM 

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości 

narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania 

z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 

składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO 

NOWOŻYTNEGO 

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym 

jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu 

do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczy się w szkole jako 

przedmiotu obowiązkowego. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie. 

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW 

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie 

olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 

ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne 

z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku. 

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI 

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. Szczegółowe 

informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach 

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, 

o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach 

dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane 



w komunikacie o dostosowaniach. Więcej informacji na stronach www.oke.gda.pl , 

www.cke.gov.pl lub u Pani Anny Domaszk 

 

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się  szczegółowe informacje na temat 

egzaminu ósmoklasisty. Można tam znaleźć informatory o przebiegu egzaminu 

z poszczególnych przedmiotów. Aktualne dla egzaminu, który będzie przeprowadzony w 2023: 

Wszelkie informacje na stronie poniżej: 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 

Linki do ważnych stron: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

http://www.oke.gda.pl/
http://www.cke.gov.pl/
https://www.oke.gda.pl/index.php?page=egzamin-osmoklasisty
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

