
Egzamin ósmoklasisty 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

DLA ZDAJĄCYCH

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2023 ROKU



Data Przedmiot
Godzina 

rozpoczęcia

Czas trwania

regulaminowy
wydłużony dla 

uprawnionych

23 maja 

wtorek
język polski 9.00 120 min 180 min

24 maja 

środa
matematyka

9.00
100 min 150 min

25 maja

czwartek

język obcy 

nowożytny
9.00 90 min 135 min

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 



DODATKOWY TERMIN
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

język polski

12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 9:00

matematyka

13 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 9:00

język obcy nowożytny  

14 czerwca 2023 r. (środa) godz. 9:00
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• Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w

wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia

ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w

drugim etapie edukacyjnym.

• Egzamin ma formę pisemną.

• Nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać,

toteż egzaminu nie można nie zdać.

• Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie ucznia do egzaminu

ósmoklasisty.



Przed rozpoczęciem 
egzaminu

Uczniowie przychodzą do szkoły 

o godzinie 8.30 i gromadzą się 

pod wyznaczonymi salami.

Obowiązuje strój apelowy.

Prośba o punktualność.
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Przed rozpoczęciem 
egzaminu

Przewodniczący zespołu nadzorującego
przypomina zdającym, członkom zespołu
oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do
sali egzaminacyjnej urządzeń
telekomunikacyjnych bądź korzystania z
takich urządzeń w tej sali.

Telefony komórkowe zostawiamy w 
sekretariacie szkoły.
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Przed rozpoczęciem 
egzaminu

• O godzinie 8.45 uczniowie wchodzą do sali
pojedynczo zgodnie z listą umieszczona na drzwiach
Sali (tak jak na egzaminach próbnych),

• członek komisji egzaminacyjnej losuje numer
stolików

• Uczniowie odbierają naklejki z kodami.

• Zdający powinni mieć przy sobie dokument
stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną)

• Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego
numer wylosował
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Przed rozpoczęciem 
egzaminu

• Każdy zdający powinien mieć na egzaminie
ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub
pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony
do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

• Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający
powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je
wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie
wykonuje się rysunków ołówkiem.

• Zdający mogą wnieść do sali małą butelkę wody.
Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka
powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby
uczeń przypadkowo nie zalał materiałów
egzaminacyjnych.

11



Na początku egzaminu

Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera

materiały egzaminacyjne od przewodniczącego

zespołu egzaminacyjnego i wraz z

przedstawicielem zdających przenosi je do sali

egzaminacyjnej.
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Na początku egzaminu

Po zajęciu miejsc przez uczniów PZN informuje zdających o:

– zasadach zachowania się podczas egzaminu

– dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie

poprawności przeniesienia odpowiedzi

– zasadach oddawania arkuszy po zakończeniu pracy.
Członkowie ZN rozdają zdającym arkusze.

Po rozdaniu arkuszy PZN informuje uczniów o:

– obowiązku zapoznania się z instrukcją i postępowaniu z arkuszem

– konieczności sprawdzenia arkusza i numerów stron

– konieczności sprawdzenia poprawności nr PESEL na naklejce.
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Na początku egzaminu

•Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu,

w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie

tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie

odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, oraz

naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

•Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności

uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.
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Materiały egzaminacyjne
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Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego

Zeszyt zadań egzaminacyjnych i karta odpowiedzi (karty nie należy odrywać od zeszytu zadań)





W żadnym przypadku 

nie odrywać 

kart odpowiedzi od 

arkusza!

Materiały egzaminacyjne



Na początku egzaminu

•Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie

spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

•W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po

zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do

sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący

zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem

egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy

•Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w

danej sali egzaminacyjnej

19



W trakcie egzaminu

• Po czynnościach organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia

i zakończenia egzaminu.

• W przypadku j. obcych następuje odtworzenie płyty CD.

• Członkowie ZN mogą odpowiadać na pytania zdających związane wyłącznie

z kodowaniem arkusza i instrukcją dla zdającego.

• W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie

zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali

egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez

zaglądania do prac zdających.
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W trakcie egzaminu

• W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.

• W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę

przez podniesienie ręki. Czas nieobecności powinien być odnotowany

w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

• 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę

PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie.

• Członkowie zespołu nadzorującego dopilnowują̨, aby w czasie dodatkowych 

5 minut uczniowie sprawdzili poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę̨

odpowiedzi. 
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Zakończenie pracy 
przed czasem

• Uczeń zgłasza to ZN przez podniesienie ręki.

• Obiór pracy powinien odbywać się tak, aby nie zakłócać pracy
pozostałym zdającym:
– uczeń zamyka zestaw i odkłada na brzeg stolika

– w obecności ucznia członkowie ZN sprawdzają kompletność
materiałów

– ZN sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie oraz
zapisał rozwiązania zadań otwartych

– po otrzymaniu pozwolenia uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy
pozostałym zdającym.

Na 15 minut przed końcem egzaminu z danego przedmiotu                             
nie można już opuszczać sali egzaminacyjnej.
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Po egzaminie

• Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby

wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających –

zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty

odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie

przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być

obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na

opuszczenie sali.
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SYTUACJE SZCZEGÓLNE 

W TRAKCIE EGZAMINU



Korzystanie z dostosowań

➢Arkusze dostosowane zawierają zeszyt zadań egzaminacyjnych

i kartę odpowiedzi, nie ma kart rozwiązań zadań otwartych.

➢Uczniowie nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart

odpowiedzi – te czynności wykonuje zespół nadzorujący.

➢Czas pracy z arkuszem dostosowanym jest wydłużony i podany

na pierwszej stronie.

➢Uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ze

wskazaną głęboką dysleksją, członek ZN odczytuje teksty liczące

po 250 słów lub więcej (dotyczy języka polskiego).



Unieważnienie egzaminu 
przez PZE

➢Następuje w przypadku:

• niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

• wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia

telekomunikacyjnego

• zakłócania przez ucznia przebiegu egzaminu.

➢PZE przerywa i unieważnia danemu uczniowi egzamin (na

wniosek PZN), stosowną informację zamieszcza się w protokole

przebiegu egzaminu.

➢Uczeń może ponownie przystąpić do tego egzaminu w terminie

dodatkowym.



Zagrożenie lub zakłócenie 
przebiegu egzaminu

1. PZN zawiesza lub przerywa egzamin i powiadamia dyrektora OKE

(ewentualnie odpowiednie służby).

2. Dyrektor OKE, w porozumieniu z CKE, podejmuje decyzję

o dalszym przebiegu egzaminu.

3. PZE może zawiesić egzamin w oczekiwaniu na przybycie wszystkich

zdających (z uwagi na trudności komunikacyjne lub sytuację pogodową) –

o sytuacji powiadamia dyrektora OKE.



Przerwanie pracy 
z arkuszem

1. Uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych może przerwać

pracę z arkuszem.

2. PZN dołącza do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu jego

arkusz.

3. Uczeń może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym.

4. Dyrektor szkoły informuje o tej sytuacji rodziców, którzy mają

prawo zdecydować o sprawdzeniu i ocenie arkusza.

5. Dyrektor szkoły przekazuje do OKE decyzję rodziców.



Unieważnienie przez 
dyrektora OKE 

Następuje w przypadku:

• niesamodzielnego rozwiązywania zadań (wnioskuje egzaminator)

• zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących

przeprowadzania egzaminu (wnioskuje uczeń/rodzic do 2 dni od egzaminu)

• okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących

przeprowadzania egzaminu (z urzędu).



Wyniki egzaminów



Terminy ogłoszenia wyników

Informacja o wynikach

egzaminu ósmoklasisty – 4 lipca 2023 roku (SIOEO) 

online https://ziu.gov.pl/login

(do końca roku szkolnego uczniowie otrzymają 

login i hasło do systemu)

Zaświadczenia wydawane będą w sekretariacie szkoły 

w dniu 7 lipca 2023 r.

https://ziu.gov.pl/login


Prezentacja wyników zdającemu



Wyniki ucznia z poszczególnych części egzaminu 



Szkoła Podstawowa nr 100
ul. Egzaminacyjna 6
99-100 Sprawdzianów

Możliwość pobrania wyników 
i arkusza egzaminacyjnego 

Szczegółowe wyniki ucznia



Wykresy z wynikami 
ucznia na tle wyników
w kraju, województwie
i powiecie



Wglądy i weryfikacja sumy punktów
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Wgląd do sprawdzonej pracy 
egzaminacyjnej

1. Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej mają

uczeń lub jego rodzice, wyklucza się z wglądów pełnomocników.

2. Miejsce i czas wglądu wskazuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

3. Wgląd jest możliwy do 6 miesięcy od dnia przekazania informacji o

szczegółowych wynikach egzaminu.

4. Wniosek o wgląd składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej.

5. pracy egzaminacyjnej nie można kopiować, możliwe jest

wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej (w całości lub w części).

6. podczas wglądu jest dozwolone korzystanie z aparatu

fotograficznego, który jest integralną częścią urządzenia

telekomunikacyjnego.



Weryfikacja sumy punktów

•Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o

weryfikację sumy punktów w terminie 2 dni roboczych od dnia

dokonania wglądu.

•Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wniosku.

•Dyrektor OKE informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o

wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wniosku.

•Jeżeli w wyniku weryfikacji suma punktów została podwyższona,

dyrektor OKE ustala nowe wyniki egzaminu oraz anuluje

dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie.



Materiały 



Materiały 



Materiały 



Dziękuję za uwagę.
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