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Najważniejsze informacje na temat egzaminu: 

 

Termin główny egzaminu 

Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku będzie trwał 3 dni, a w każdym z 
nich uczniowie zmierzą się z testem z innego przedmiotu 
obowiązkowego. Dokładne daty głównego terminu egzaminu 
przedstawiamy poniżej: 

 język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek), godz. 9:00; 
 matematyka – 24 maja 2023 r. (środa), godz. 9:00; 
 język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek), godz. 9:00. 

Dodatkowe terminy egzaminu 

Osoby, które z ważnych powodów zdrowotnych lub przyczyn losowych 
nie będą mogły wziąć udziału w egzaminie w terminie głównym, będą 
miały możliwość podejścia do niego w terminie dodatkowym: 

 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. 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492


 

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2023? 

Na rozwiązanie arkusza z każdego z nich zdający mają inne ramy 
czasowe, które prezentują się następująco: 

 język polski – 120 min (dla osób z dostosowaniami i 
cudzoziemców – do 180 min); 

 matematyka – 100 min (dla osób z dostosowaniami i 
cudzoziemców – do 150 min); 

 język obcy nowożytny – 90 min (dla osób z dostosowaniami – do 
135 min, dla cudzoziemców – 90 min). 

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu ósmoklasisty 2023? 

Najważniejsze przedmioty, które trzeba będzie mieć ze sobą 
na egzaminie ósmoklasisty 2023, to dokument potwierdzający 
tożsamość (legitymacja szkolna) oraz długopis albo pióro koniecznie z 
czarnym tuszem lub atramentem. Barwa jest w tym przypadku bardzo 
istotna, ponieważ komputer, który sczytuje z karty odpowiedzi 
rozwiązania zadań zamkniętych, akceptuje tylko ten kolor. 

Warto zabrać ze sobą, na wszelki wypadek, więcej niż jeden długopis 
już pióro. Zaoszczędzi to wiele stresu, jeśli okaże się, że w którymś z 
nich zabrakło tuszu lub atramentu albo przestał pisać z jakiegoś innego 
powodu. 
 
Trzeba też pamiętać o tym, że wszystkie rysunki, które będziesz 
zamieszczać w arkuszach, muszą być wykonywane długopisem lub 
piórem, dlatego ołówek nie będzie potrzebny. Na egzaminie z 
matematyki każdy uczeń powinien mieć przy sobie również linijkę. 
 
Osoby z dostosowaniami będą mogły wnieść na salę sprzęt, którego 
używają w procesie dydaktycznym. Dla poszczególnych zdających będą 
to: 



 osoby niewidome i słabowidzące: obowiązkowy sprzęt i 
oprogramowanie specjalistyczne odpowiednie do ustalonego dla 
danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania 
egzaminu (zapewnia szkoła); 

 osoby słabowidzące: przybory optyczne, z których uczeń korzysta 
na co dzień (zapewnia zdający); 

 cudzoziemcy: słownik dwujęzyczny: język polski — język rodzimy 
i język rodzimy — język polski w wersji papierowej (zapewnia 
szkoła); 

Lista lektur na egzamin ósmoklasisty 2023 

Oto obowiązkowe pozycje książkowe, których znajomość może być 
sprawdzana podczas majowego egzaminu: 

1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna; 
2. Aleksander Fredro, Zemsta; 
3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII; 
4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec; 
5. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć 

Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość); 
6. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę; 
7. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik; 
8. Juliusz Słowacki, Balladyna; 
9. wiersze wybranych poetów. 

Można również odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w 
podstawie programowej, nieujętych w wymaganiach 
egzaminacyjnych, tj.: 

1. wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego; 
2. wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza; 
3. Ignacy Krasicki, Żona modna; 
4. Sławomir Mrożek, Artysta; 
5. Stefan Żeromski, Syzyfowe prac; 
6. Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż). 



 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 

Osobom zdającym egzamin ósmoklasisty w maju i czerwcu wyniki ich 
prac zostaną przedstawione 3 lipca 2023 roku. Od 6 lipca będzie można 
natomiast odbierać ze szkół dotyczące ich zaświadczenia, które będą 
potrzebne przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

 


