
EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY

DOSTOSOWANIA FORM I WARUNKÓW EGZAMINU 

WRZESIEŃ 2022



EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY

• obowiązkowy 

• niezbędny do ukończenia szkoły

WYNIK EGZAMINU  

• podany w procentach  i w centylach

• brak minimalnego wyniku, ale wynik ważny 

w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

• ogłoszenie wyników egzaminu: 3 lipca 2023r.

• wydanie  uczniom zaświadczeń o wynikach: 6 lipca 

2023r.



TERMIN GŁÓWNY

Data Przedmiot Czas trwania Czas 

dodatkowy

Wydłużenie 

dla 

dostosowań

23 maja

2023r.

godz. 9.00
JĘZYK POLSKI 120 minut

5 minut na 
sprawdzenie 

poprawności 

przeniesienia 

odpowiedzi

do karty

60 minut

24 maja

2023r.

godz. 9.00

MATEMATYKA 100 minut 50 minut

25 maja

2023r.

godz. 9.00

JĘZYK OBCY

• ANGIELSKI 

lub

• NIEMIECKI

90 minut 45 minut



TERMIN DODATKOWY

Data Przedmiot Czas trwania Czas 

dodatkowy

Wydłużenie 

dla 

dostosowań

12 
CZERWCA

2023 godz. 

9.00

JĘZYK POLSKI 120 minut
5 minut na 

sprawdzenie 

poprawności 

przeniesienia 

odpowiedzi

do karty

60 minut

13 

CZERWCA

2023

godz. 9.00

MATEMATYKA 100 minut 50 minut

14

CZERWCA

2023

godz. 9.00

JĘZYK OBCY

• ANGIELSKI 

lub

• NIEMIECKI

90 minut 45 minut

PRZYPADKI ZDROWOTNE I LOSOWE
NIEZBĘDNE ZWOLNIENIE LEKARSKIE



DEKLARACJA WYBORU 

JĘZYKA OBCEGO – zał. 3a

WYPEŁNIONE PRZEZ RODZICÓW W CZASIE 
ZEBRANIA Z RODZICAMI – 8 WRZEŚNIA 2022r.

DECYZJĘ O WYBORZE JĘZYKA RODZIC MOŻE 
ZMIENIĆ 

(konieczna informacja pisemna w deklaracji – zał. 
3a) 

nie później niż  do
23 LUTEGO 2023r.



DOSTOSOWANIE 

FORMY EGZAMINU:
PRZYGOTOWANIE ODRĘBNYCH 

ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 

DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB 

I MOŻLIWOŚCI ZDAJĄCYCH 

ZGODNIE Z KOMUNIKATEM CKE 

O DOSTOSOWANIACH



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW
 zapewnienie uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

 udzielanie odpowiedzi bez przenoszenia na kartę odpowiedzi

 wykorzystanie odpowiedniego sprzętu specjalistycznego

i środków dydaktycznych

 odpowiednie przedłużenie czasu przewidzianego na

przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

lub przedmiotów

 ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych

do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa

w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

 zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu

nauczyciela wspomagającego ucznia

w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu

danego rodzaju niepełnosprawności



DOSTOSOWANIE FORMY 

I WARUNKÓW  EGZAMINU

przysługuje na podstawie

DOKUMENT GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM

PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

orzeczenie 

o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

- słabosłyszący i niesłyszący

- słabowidzący i niewidomi

- z niepełnosprawnością ruchową   

(np. mózgowe porażenie dziecięce)

- z afazją

- z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- niedostosowani społecznie oraz zagrożeni

niedostosowaniem społecznym



DOSTOSOWANIE FORMY 

I WARUNKÓW  EGZAMINU

przysługuje na podstawie

DOKUMENT GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM

PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

opinia poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej,

w tym poradni

specjalistycznej

- ze specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, 

dysortografią, dyskalkulią
- z zaburzeniami komunikacji

językowej

orzeczenie 

o potrzebie 

indywidualnego

nauczania

uczniowie z chorobami przewlekłymi



DOSTOSOWANIE FORMY 

I WARUNKÓW  EGZAMINU

przysługuje na podstawie

DOKUMENT GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM

PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

zaświadczenie 

o stanie zdrowia 

wydane

przez lekarza

uczniowie:

- z czasową niesprawnością rąk

- z przewlekłymi chorobami

- chorzy lub niesprawni czasowo

opinia rady 

pedagogicznej

uczniowie:

- którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub 

traumatycznej

- którzy mają trudności adaptacyjne związane 

z wcześniejszym kształceniem za granicą

- z zaburzeniami komunikacji językowej

- cudzoziemcy, których znajomość j. polskiego 

utrudnia zrozumienie czytanego tekstu



DOSTOSOWANIE FORMY 

I WARUNKÓW  EGZAMINU

przysługuje na podstawie

DOKUMENT GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM

PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

opinia rady 

pedagogicznej

uczniowie:

- Obywatele Ukrainy, których pobyt na 

terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej jest 

uznawany za legalny na podstawie art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa



DOSTOSOWANIA 

FORMY I WARUNKÓW 

EGZAMINU

WAŻNY TERMIN !

nie później niż do 17 października 2022 r.

przedłożenie  do dyrektora szkoły dokumentu
(opinia ppp, orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, zaświadczenie 
o stanie zdrowia) na podstawie, którego jest 

przyznawane dostosowanie formy lub warunków 
egzaminu.



do 21 listopada 2022r.

Pisemna informacja (załącznik 4b)

skierowana do rodziców ucznia

o wskazanym przez radę pedagogiczną

sposobie lub sposobach dostosowania
warunków lub formy przeprowadzania

egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb

edukacyjnych i możliwości

psychofizycznych.



czyli nie później niż 

do 24 listopada 2022r.

Rodzice ucznia składają oświadczenie

(również w załączniku 4b)

o korzystaniu albo niekorzystaniu ze

wskazanych sposobów dostosowania

w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania informacji,



Dyrektor szkoły przekazuje do 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

informacje o wszystkich 

dostosowaniach warunków i form 

przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty 

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30 LISTOPADA 

2022r.



UPRAWNIENIA LAUREATÓW 

I FINALISTÓW KONKURSÓW 
zwolnienie 

z odpowiedniej 

części egzaminu

laureat lub finalista olimpiady 

przedmiotowej lub laureat konkursu 

przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub

ponadwojewódzkim, z zakresu 

jednego z przedmiotów

objętych egzaminem ósmoklasisty

wynik egzaminu  

100% z danej części 

egzaminu

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad 

przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych 

egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

Łódzki Kurator Oświaty ogłosi organizację 

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów SP



Komunikat CKE z 19.08.22r. w sprawie 

szczegółowych sposobów 

dostosowania warunków o form 

przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w roku szkolnym 

2022/2023

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/kom

unikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dosto

sowaniach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819 E8 2023 Komunikat o dostosowaniach.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819 E8 2023 Komunikat o dostosowaniach.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819 E8 2023 Komunikat o dostosowaniach.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819 E8 2023 Komunikat o dostosowaniach.pdf


cke.gov.pl

W ZAKŁADCE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

DOSTĘPNE SĄ: 

• INFORMATORY i KOMUNIKATY O EGZAMINIE 

ÓSMOKLASISTY 

(w tym dostosowania form i warunków)

• PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE 

Z POPRZEDNICH LAT

http://www.cke.pl/


O procedurach 

przeprowadzenia 

egzaminu, zostaniecie 

Państwo poinformowani 

w terminie późniejszym.



DZIĘKUJEMY ZA 

UWAGĘ

SP182 w Łodzi


