
Egzamin ósmoklasisty
w 2023 roku

________________________________________________________________

Spotkanie z Rodzicami 23.03.2023 r.



Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Termin główny:

1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:00



Harmonogram

• 3 lipca 2023 r. – ogłoszenie wyników 
egzaminu
Uczniowie otrzymają loginy i hasła do systemu do końca zajęć

edukacyjnych.

• 6 lipca 2023 r. – termin wydania zdającym 
zaświadczeń



Świadectwa i zaświadczenia

• Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.

• Uczeń przystępujący do egzaminu ósmoklasisty w terminie 

głównym/dodatkowym otrzyma świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej z datą 23 czerwca 2023 r.

• zaś zaświadczenie o wynikach egzaminu – z datą 6 lipca 2023 r.



Organizacja i 
przeprowadzanie 

egzaminu 
ósmoklasisty



Czas trwania egzaminu

• Język polski – 120 minut (do 180 minut)

- obywatele Ukrainy (uchodźcy) – do 210 minut

• Matematyka – 100 minut (do 150 minut)

• Język obcy nowożytny – 90 minut (do 135 minut)



Procedury przebiegu egzaminu

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

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

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą
korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w
procesie dydaktycznym.





Procedury przebiegu egzaminu cd.

4. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić
żadnych urządzeń elektronicznych. Telefony
i inne urządzenia elektroniczne uczniowie
zostawiają we wcześniej wyznaczonej sali.

5. Uczeń może mieć ze sobą małą butelkę
wody, którą stawia na podłodze przy ławce.



Procedury przebiegu egzaminu cd.

6. Podczas egzaminu uczeń nie opuszcza sali 
egzaminacyjnej (tylko uzasadnione przypadki).

7. Na drzwiach sal egzaminacyjnych zostaną
wywieszone listy zdających w danej sali.

8. W dni egzaminów wszystkich zdających
obowiązuje strój galowy.



Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja:

• zaczyna się 15 maja,

• odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji, czyli 
w Internecie na 
stronie: https://warszawa.edu.com.pl (dalej system),

• oferta edukacyjna zostanie udostępniona w systemie 
od 29 kwietnia.

Loginy i hasła do systemu rekrutacji uczniowie otrzymają 
od wychowawcy klasy.

https://warszawa.edu.com.pl/
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