
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY MAJ 2023 

DO PODPISU: POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI DANYCH PRZEKAZANYCH DO OKE 

Harmonogram: 

Język polski - 23 maja 2023 (wtorek) – trwa 120 min. (przedłużenie 180 min)  

matematyka - 24 maja 2023 (środa) – trwa 100 min. (przedłużenie 150 min) 

Język obcy nowożytny - 25 maja 2023 (czwartek) – trwa 90 min. (przedłużenie 135 min) 

Każdy egzamin rozpoczyna się o godz.9.00 

 Uczniów obowiązuje punktualnośd i strój galowy.  

 Uczniowie powinni posiadad dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamośd.  

 Zdający losuje numer stolika w sali egzaminacyjnej  

 Obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeo    
telekomunikacyjnych, w tym smartwatch-y 

 Uczeo może wnieśd wyłącznie pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, 
linijkę oraz małą butelkę wody (powinna stad przy nodze stolika). 

 Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego 
informuje uczniów o zasadach zachowania podczas egzaminu. Przypomina o 
dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę odpowiedz oraz informuje o zasadach oddawania arkuszy 
egzaminacyjnych po zakooczeniu pracy 

 Dokładnie o godzinie 9.00 uczniom rozdaje się  arkusze egzaminacyjne. Przed 
przystąpieniem do kodowania uczniowie mają obowiązek sprawdzenia kompletności 
arkusza, czy arkusz zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony, oraz 
sprawdzenie poprawności numeru PESEL.  

 Uczeo nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 

 Kodowanie: uczeo zapisuje kod ucznia i numer PESEL na stronie tytułowej oraz na 
karcie odpowiedzi,  

 Uczniowie korzystający z dostosowao nie mają obowiązku kodowania arkuszy 
egzaminacyjnych. Czynności te wykonują  członkowie zespołu egzaminacyjnego. 

 Przewodniczący i członkowie zespołów nadzorujących udzielają niezbędnej pomocy 
przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego i kontrolują jego poprawnośd. 

 W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczad sali egzaminacyjnej.  
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zezwolid uczniowi na 
opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwośd 
kontaktowania się ucznia z innym osobami. W przypadku konieczności wyjścia z sali 
zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Czas nieobecności ucznia 
jest odnotowany w protokole przebiegu egzaminu.  



 
 W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnieo dotyczących 

zadao egzaminacyjnych. 

 Uczeo, który jest chory może korzystad ze sprzętu medycznego i leków, pod 
warunkiem, że taka koniecznośd została zgłoszona przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego  przed rozpoczęciem egzaminu.  

 Zdający może opuścid salę (jeżeli zakooczył pracę z arkuszem) najpóźniej na 10 minut 
przed wyznaczonym czasem zakooczenia egzaminu. Zgłasza to poprzez podniesienie 
ręki, zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika. Przewodniczący lub członek sprawdza 
kompletnośd materiałów, poprawnośd kodowania oraz fakt przeniesienia odpowiedzi 
na kartę odpowiedzi. W ciągu ostatnich 10 minut uczeo już nie opuszcza sali 
egzaminacyjnej. 

 Unieważnienie egzaminu może nastąpid w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadao, wniesienia lub korzystania przez ucznia w Sali egzaminacyjnej z 
urządzenia telekomunikacyjnego, lub  zakłócaniu przez ucznia prawidłowego 
przebiegu egzaminu 

 Uczeo lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 
egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej. 

 W terminie do 6 lipca nastąpi wydanie zaświadczeo o szczegółowych wynikach 
egzaminu 

 

Egzamin próbny: 27 lutego (poniedziałek), 28 lutego (wtorek), 1 marca (środa) 

Każdy egzamin rozpoczyna się o godz.8.00 

Uczniowie przychodzą o godz. 7.45 i kierują się pod wyznaczoną salę lekcyjną 

Warunki przebiegu egzaminu próbnego identyczne z egzaminem właściwym 


