
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu są dostępne tutaj: 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/informacje/20200819%20E8%202023%20Info
rmacja.pdf 

Najważniejsze informacje o egzaminie: 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego 
przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego 
egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 
1. języka polskiego 
2. matematyki 
3. języka obcego nowożytnego. 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: 
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać 
tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w 
wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki 
i języka obcego nowożytnego: 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/D20221591.pdf 

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie  przystąpi 
do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.  

W 2023 roku egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany będzie w następujących terminach: 
1. 23 maja 2023 r., godz. 9.00  – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 
2. 24 maja 2023 r., godz. 9.00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 
3. 25 maja 2023 r., godz. 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warunki przeprowadzania egzaminu będą 
odpowiednio dostosowane.  

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis  z czarnym 
tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.   

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić  i używać 
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.  

W arkuszu egzaminacyjnym  z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania  zamknięte (tj. takie, w 
których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń 
samodzielnie formułuje odpowiedź).   

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z 
poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 
2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów 



próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do 
przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2022: 
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ 
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/ 
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/ 
 
W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o 
szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty.  
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie CentralnejKomisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Krakowie:  
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/ 
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492 
 


