


 język polski – 23 maja 2023 r.  
  (wtorek) godz. 9:00; 120 minut, przedłużenie 180 minut 
 matematyka – 24 maja 2023 r.  

 (środa)–godz. 9:00; 100 minut, przedłużenie 150 minut 
 język obcy nowożytny – 25 maja 2022 r. 

 (czwartek)–godz. 9:00; 90 minut, przedłużenie 135 minut 
Terminy dodatkowe – 12, 13, 14 czerwca 
 

Termin ogłoszenia wyników – 3 lipca 2023 r. 
Termin przekazania zaświadczeń zdającym –  6 lipca 2023 r. 

 



   Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. jest przeprowadzany na 
podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 
1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 
2020 r. 

   Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje 
uczeń, który: a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 
przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 
przedmiotów w terminie głównym ALBO b. przerwał lub któremu 
przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego 
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z 
przyczyn losowych lub zdrowotnych). 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym


 Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym 
przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub 
dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub 
przedmiotów. 

 W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 
nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest 
zatrudniony w: a. szkole, w której jest przeprowadzany 
egzamin ósmoklasisty; nauczyciel ten pełni funkcję 
przewodniczącego zespołu b. innej szkole lub w placówce. 

 Obowiązuje strój galowy. 



 O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej 
pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować. 

 W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 
uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.                           
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 
nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali 
egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami,                           
z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 



 W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje 
taką potrzebę przez podniesienie ręki.  

 Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać 
odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie                        
z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. 

 Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania 
egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków 
koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka 
konieczność została zgłoszona. 



 Nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie                                      
o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają 
zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane 
przez OKE.  

 Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego 
przedmiaotu w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego 
(na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na 
karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL. 

 Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu 
nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia 
poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi                     
(5 minut). 

 



 wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.  

a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – 
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem 
(niedozwolone jest korzystanie z długopisów 
zmazywalnych/ścieralnych)  

b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.  

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

Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. 



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.  



Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza 
to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka 
arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu 
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności 
ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli 
zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut 
przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę                           
z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego 
członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 



Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę                        
z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego 
przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie 
odpowiedzi. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego 
na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: 
a. informuje zdających o zakończeniu pracy 
b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności 
przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy 
zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)] 
c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności 
wykonywanych przez uczniów 
d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie 
ich na brzeg stolika.  



W przypadku: 

a.   stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
ucznia 

b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali 
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo 
materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych                 
w komunikacie o przyborach 

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający 
pracę pozostałym uczniom 



Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 
unieważnił egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 
przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, 
przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub 
przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie 
o harmonogramie egzaminów. 



 W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów 
konkursów, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem z tego 
przedmiotu najwyższego wyniku.  

 W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty  w miejscach przeznaczonych na wpisanie 
wyniku z danego przedmiotu wpisuje się „100% punktów” 
oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”. 



Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 
egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez 
okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach 
egzaminu ósmoklasisty. 
Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU 
(SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od 3 lipca 2023 r., 
zgodnie z kolejnością wpływu. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe,                                   
w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) 
w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd.  
Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy 
punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 



Informacje dotyczące rekrutacji do szkół, harmonogramu 
działań ósmoklasisty, dni otwartych w liceach umieszczone są 
na stronie szkoły oraz stronach: 

- Kuratorium  

- OKE i CKE 

- Biura Edukacji w Warszawie 



1. Za świadectwo  - max 100;  
  celujący 18,  
  bardzo dobry 17,  
  dobry – 14,  
  dostateczny – 8,  
  dopuszczający - 2 
2. Za świadectwo z wyróżnieniem – 7 
3. Aktywność społeczna – 3 
4. Za konkursy - 18 
5. Za egzamin – max 100; wynik procentowo x 0,35,  
z języka x 0,3 
 



Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 

punktów,  
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów;  
KONKURSY  KURATORYJNE 
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego/dwóch lub więcej –  7/10 

punktów 
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5/7           
tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3/5  



uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych 
lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty (1 – 3 miejsce)  
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty (1 – 3 miejsce)  
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty (1 – 3 miejsce)  
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt (1 – 3 miejsce) 
 https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-

uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-
turnieje/17133,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-
sportowych-organizowanych-przez-kuratora-os.html 
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 Szkoły niepubliczne rekrutują w ustalonych przez siebie 
terminach i trybie, można brać udział w kilku rekrutacjach. 

 Rekrutacja do szkół poza Warszawą odbywa się odrębnie np. 
powiat pruszkowski, grodziski itp. 



    Do końca lutego dyrektorzy szkół podają do publicznej wiadomości przedmioty,                        
z których oceny będą brane pod uwagę na świadectwie ukończenia szkoły oraz terminy 
przeprowadzania sprawdzianów uzdolnień kierunkowych. 

 
 Nabór do stołecznych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie 

z terminarzem podanym przez MEiN, rozpocznie się 15 maja. 
 

 Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
będzie można składać od 15 maja do 19 czerwca do 15.00, a w przypadku oddziałów 
dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, 
przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian 
uzdolnień kierunkowych - od 15 do 29 maja do 15.00 

 Od 30 maja do 12 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień 
kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności 
fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone 
do 14 czerwca. 

  
 



 Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia                   
o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od   

    23 czerwca do 12 lipca – wtedy można również dokonywać zmian we wniosku. 
 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego - od 21 do 27 lipca. 

 Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
zostaną ogłoszone 21 lipca. Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych będzie prowadzone od 1 sierpnia. 

 Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 27 lipca. 
 

 
 



     

 Kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do klasy 
pierwszej szkoły ponadpodstawowej  w Warszawie po 
zalogowaniu się do aplikacji. 

 Uczniowie będą musieli samodzielnie założyć konto na 
podstawie nr pesel oraz wygenerować wniosek. 

 Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał 
w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to 
zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany 
na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w 
systemie elektronicznego naboru. 

  
 

  

 

  

 



 https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.ht
ml 

 

 https://edukacja.um.warszawa.pl/po-szkole-podstawowej 
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