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Egzamin obowiązkowy

4. edycja egzaminu ósmoklasisty (od 2019 r.)

Termin główny Termin dodatkowy



Przedmioty na egzaminie ósmoklasisty

■ Język polski

100 minut

120 minut

90 minut

■ Matematyka

■ Język obcy nowożytny



Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 
w maju przygotowano:

179 różnego rodzaju arkuszy

24 płyty do arkuszy z języków obcych. 

Arkusze egzaminacyjne



Zadania w arkuszach egzaminacyjnych

 W zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych 
określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r.

 W arkuszach zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania (w porównaniu do lat 2019 i 2020), 
ale czas na rozwiązanie zadań był taki sam, jak w latach ubiegłych.

 Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach otwartych uczeń 
samodzielnie formułuje odpowiedź, np. przedstawia własne stanowisko, tok rozumowania, 
obliczenia, kolejne kroki rozwiązania, wnioski; buduje zdania bądź ich fragmenty.

 W zadaniach otwartych nie ma „klucza”, w który trzeba się „wstrzelić”, aby uzyskać punkty. 
Nie ma „jedynej” poprawnej odpowiedzi. Każde poprawne rozwiązanie zadania, 
spełniające warunki określone w poleceniu, może zostać ocenione na maksymalną liczbę 
punktów.



Zadania w arkuszach egzaminacyjnych

% punktów do zdobycia 
za rozwiązanie zadań 

zamkniętych

% punktów do zdobycia 
za rozwiązanie zadań 

otwartych

■ Język obcy 
nowożytny

■ Matematyka

■ Język polski 30%

60%

62%

70%

40%

38%



Zadania otwarte w arkuszach 
egzaminacyjnych

■ Język polski



Przykładowe rozwiązania 
uczniowskie

Uwaga: Powyższe wypowiedzi zostały napisane przez uczniów podczas egzaminu. Nie zostały 
w żaden sposób poprawione – zawierają usterki ortograficzne, interpunkcyjne oraz błędy językowe.

■ Język polski



Zadania otwarte w arkuszach 
egzaminacyjnych

■ Język polski

Uwaga: W przypadku ok. 2% zdających – brak informacji                           
o wybranym  temacie albo zdający nie napisał wypracowania.

Temat 1. wybrało 
58% uczniów.

Temat 2. wybrało 
40% uczniów.



Zadania otwarte w arkuszach 
egzaminacyjnych

■ Matematyka



Przykładowe rozwiązania 
uczniowskie

1

■ Matematyka

Różne sposoby rozwiązania tego samego zadania:
1. rozwiązanie algebraiczne, w którym zmienna x oznacza 

liczbę korali zielonych w naszyjniku



Przykładowe rozwiązania 
uczniowskie

■ Matematyka

2

Różne sposoby rozwiązania tego samego zadania:
2. rozwiązanie algebraiczne za pomocą dwóch równań                  

z dwiema niewiadomymi, w którym zmienna x oznacza 
liczbę korali zielonych, a zmienna y – liczbę wszystkich 
korali w naszyjniku
(uwaga: rozwiązanie ucznia wykracza poza wymagania 
egzaminacyjne – układy równań z dwiema niewiadomymi, 
przekształconych do równania z jedną niewiadomą)



Przykładowe rozwiązania 
uczniowskie

■ Matematyka

3

Różne sposoby rozwiązania tego samego zadania:
3. rozwiązanie arytmetyczne, w którym poprawnie 

wywnioskowano z warunków zadania, że liczba wszystkich 
korali jest liczbą naturalną, podzielną przez 5



Przykładowe rozwiązania 
uczniowskie

■ Matematyka

4

Różne sposoby rozwiązania tego samego zadania:
4. rozwiązanie algebraiczne, w którym zastosowano metodę 

proporcji; zmienna x oznacza liczbę korali zielonych, 
a ponieważ stanowią 1/5 liczby wszystkich korali, zatem 
wszystkich korali jest 5x



Przykładowe rozwiązania 
uczniowskie

■ Matematyka

5

Różne sposoby rozwiązania tego samego zadania:
5. rozwiązanie metodą „prób i błędów” z ilustracją graficzną



Przykładowe rozwiązania 
uczniowskie

■ Matematyka

6

Różne sposoby rozwiązania tego samego zadania:
6. rozwiązanie arytmetyczne



Zadania otwarte w arkuszach 
egzaminacyjnych

■ Język angielski



Zadania otwarte w arkuszach 
egzaminacyjnych

■ Język angielski



Rzetelność egzaminów

Współczynnik rzetelności: α (alfa) Cronbacha.

Współczynnik ten przyjmuje wartości od 0 do 1.

Za akceptowalne uznaje się wartości powyżej 0,7.

■ Język angielski

■ Matematyka

■ Język polski

■ Język niemiecki

0,87

0,89

0,97

0,95 Dane dotyczą arkuszy standardowych.



Uwagi przed ogłoszeniem wyników

 Informacja o wynikach dotyczy wyłącznie uczniów, 
którzy przystąpili do egzaminu w maju br.

 Nie obejmuje wyników uczniów, którzy przystąpili do 
egzaminu w czerwcu br. 



Liczba zdających

Do egzaminu w maju przystąpiło ok. 502 900 uczniów, 
w tym ok. 6 150 uczniów – obywateli Ukrainy.

― Ok. 478 100 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach 
w wersji standardowej.

― Ok. 24 800 uczniów rozwiązywało zadania 
w arkuszach w formach dostosowanych.

Do egzaminu z każdego przedmiotu w czerwcu przystąpiło po ok. 3 500 
uczniów.



Wybory uczniów: języki obce nowożytne

Dane dotyczą uczniów (obywateli Polski)
rozwiązujących zadania 
w arkuszach standardowych.



Obserwatorzy przebiegu egzaminu

Przebieg egzaminu ósmoklasisty monitorowało 
2 374 obserwatorów:

pracowników kuratoriów oświaty, 
przedstawicieli organów prowadzących (JST), 
uczelni, ośrodków doskonalenia nauczycieli, 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
pracowników OKE.



Sprawdzanie prac egzaminacyjnych

 Uczniowie rozwiązali zadania w ponad 
1 508 000 arkuszy.

 Rozwiązania zadań otwartych zostały 
sprawdzone przez 13 510 wykwalifikowanych 
egzaminatorów, pracujących w 717 zespołach / 
317 ośrodkach.



Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów

Dane dotyczą uczniów (obywateli Polski)
rozwiązujących zadania 
w arkuszach standardowych.



Informacje o wynikach uczniów – obywateli Ukrainy

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 6 150 uczniów – obywateli Ukrainy. 

Wybory uczniów: języki obce nowożytne Średnie wyniki z przedmiotów

Dane dotyczą uczniów (obywateli Ukrainy) 
rozwiązujących zadania w arkuszach standardowych.

Dane dotyczą uczniów (obywateli Ukrainy) 
rozwiązujących zadania w arkuszach standardowych.



Najwyższe wyniki

Wyniki najwyższe, tj. od 90% do 100%, uzyskało: 

 język polski – 14 289 uczniów (3,0%)

 matematyka – 87 603 uczniów (18,3%)

 język angielski – 166 154 uczniów (35,3%)

 język niemiecki – 1 129 uczniów (11,2%).

Dane dotyczą uczniów (obywateli Polski)
rozwiązujących zadania
w arkuszach standardowych.



Najwyższe wyniki

Uczniowie, którzy ze wszystkich egzaminów 
uzyskali od 90% do 100% punktów możliwych 
do zdobycia:

9 182 osoby.



Jakie umiejętności zostały dobrze opanowane?

 odbiór tekstu kultury – wyszukiwanie w tekście 
informacji wyrażonych wprost i pośrednio  (język 
polski)

 wykonywanie prostych rachunków pamięciowych na 
liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej  
(matematyka)

 znajomość funkcji językowych (język angielski) 



Wykonywanie prostych rachunków pamięciowych 
na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej 

Średni wynik

%



Jakie umiejętności zostały opanowane słabiej?

 umiejętność poprawnego stosowania znaków 
interpunkcyjnych (przecinka) (język polski)

 umiejętność prawidłowej interpretacji zapisu 
wyrażenia algebraicznego (matematyka)

 znajomość środków językowych (język angielski) 



Umiejętność prawidłowej interpretacji zapisu 
wyrażenia algebraicznego

Średni wynik

%



Umiejętność poprawnego stosowania znaków 
interpunkcyjnych (przecinka) 

Średni wynik

%



Wyniki egzaminu w zależności od płci uczniów

Dane dotyczą uczniów (obywateli Polski)
rozwiązujących zadania 
w arkuszach standardowych.



Wyniki egzaminu w zależności od lokalizacji szkoły

Dane dotyczą uczniów (obywateli Polski)
rozwiązujących zadania 
w arkuszach standardowych.



Informacja o wynikach egzaminu

Szczegółowe sprawozdanie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 19 września 2022 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/


Zaświadczenie o wynikach

Wynik procentowy

Wynik na skali 
centylowej:

odsetek zdających, 
którzy uzyskali 
wynik taki sam 

lub niższy.



Informacja o wynikach egzaminu

 wyniki.edu.pl

Każdy uczeń może sprawdzić 
swoje wyniki on-line.

ZIU – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych do publikacji 
wyników, stworzony w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki w partnerstwie
z OKE w Krakowie oraz iTSS.



Informacja o wynikach egzaminu

 wyniki.edu.pl

ZIU – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych do publikacji 
wyników, stworzony w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki w partnerstwie
z OKE w Krakowie oraz iTSS.

Uczeń otrzyma dostęp do wyników 
z każdego przedmiotu.



Informacja o wynikach egzaminu

 wyniki.edu.pl

ZIU – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych do publikacji 
wyników, stworzony w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki w partnerstwie
z OKE w Krakowie oraz iTSS.

Uczeń otrzyma dostęp do wyników 
za każde zadanie.



Informacja o wynikach egzaminu

ZIU – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych do publikacji 
wyników, stworzony w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki w partnerstwie
z OKE w Krakowie oraz iTSS.

Dyrektor szkoły otrzymuje 
pełną informację o wynikach uczniów 
danej szkoły 
w Systemie Informatycznym 
Obsługującym Egzaminy 
Ogólnokształcące (SIOEO).



Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 Punkty za świadectwo – 100 pkt

 Punkty za egzamin ósmoklasisty – 100 pkt
– język polski (100% * 0,35) = 35 pkt
– matematyka (100% * 0,35) = 35 pkt
– język obcy (100% * 0,3) = 30 pkt



Harmonogram rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych

Harmonogram rekrutacji, w tym:
 termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych                                              

i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej
 termin potwierdzenia woli przyjęcia do danej szkoły przez przedłożenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli oryginały nie 
zostały złożone wcześniej)

należy sprawdzić na stronie właściwego kuratorium oświaty.



Egzamin ósmoklasisty w 2023 r.

■ Język polski

■ Matematyka

■ Język obcy nowożytny

■ Przedmiot dodatkowy do wyboru spośród:

Biologia Chemia Fizyka Geografia Historia



Egzamin ósmoklasisty w 2023 r.

■ Język polski

■ Matematyka

■ Język obcy nowożytny

Na podstawie 
wymagań egzaminacyjnych
(tych samych, które 
obowiązywały w latach 
2021 i 2022).



Informacje o egzaminie ósmoklasisty


www.cke.gov.pl

@cke_pl
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