
Informacje dla rodziców 
o dostosowaniach do 

egzaminu ósmoklasisty
Rok szkolny 2022/2023 



Egzamin ósmoklasisty 

Przedmioty i terminy główne: 

• język polski – 23 maja 2023 r. godz. 9.00
(wtorek); trwać będzie 120 minut;

• matematyka – 24 maja 2023 r. godz. 9.00 
(środa); 100 minut;

• język obcy nowożytny–25 maja 2023 r. 
godz. 9.00 (czwartek); 90 minut.
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Deklaracja języka obcego
Rodzice ucznia klasy ósmej

składają dyrektorowi szkoły,
nie później niż do 30 września 2022 r., 

pisemną deklarację wskazującą język obcy 
nowożytny, z którego uczeń przystąpi do 

egzaminu ósmoklasisty.
(załącznik 3a – należy wypełnić tylko część A)

Proszę pamiętać wpisać datę na piśmie!
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Załącznik nr 3a
……………………………………… ………………

miejscowość data

Dyrektor

………………………………………………………

nazwa szkoły

CZĘŚĆ A. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz

…………………………………………………………………

data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza

Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń (słuchacz), uczący się            
obowiązkowo dwóch języków obcych, przystąpi do egzaminu ósmoklasisty 

Na podstawie art. 44zy ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1457) deklaruję, że
imię i nazwisko ucznia (słuchacza)  ...............................................................................................

Numer pesel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z języka .............................................................................. .
angielskiego albo francuskiego, albo hiszpańskiego, albo niemieckiego, albo rosyjskiego, albo ukraińskiego, albo włoskiego
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Do 23 lutego 2023 r. - Rodzice mogą złożyć 
dyrektorowi pisemną informację

o zmianie języka obcego. 
(Załącznik 3a – wtedy należy wypełnić część B)

Do 9 maja 2023 r. - Rodzice mogą złożyć
wniosek o wprowadzenie zmian                          
w deklaracji przystąpienia ucznia                         

do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 
nowożytnego w związku z uzyskaniem tytułu 

laureata konkursu lub finalisty olimpiady. 
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Należy zadbać o poprawne dane uczniów 
przystępujących do egzaminu: 

•nazwisko
•imię/imiona

•data i miejsce urodzenia
•pesel, a w przypadku braku numeru PESEL –

nazwę, serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość
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Dostosowanie warunków                        
i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty     
do potrzeb edukacyjnych                  

i możliwości psychofizycznych 
zdających 
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Dostosowanie formy egzaminu 
polega na przygotowaniu odrębnych

arkuszy dostosowanych do:
• rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność

lub
• potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość 

języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego 
tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i 
matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady 
pedagogicznej
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Arkusze w dostosowanej formie są 
przygotowywane dla uczniów: 

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
• słabowidzących 
• niewidomych 
• słabosłyszących i niesłyszących 
• z afazją
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
• z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym 

porażeniem dziecięcym 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
• Obywateli Ukrainy, których pobyt jest uznany za legalny              

w związku z konfliktem zbrojnym
• którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia 

zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka 
polskiego i matematyki)

• z zaburzeniem widzenia barw. 
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Dostosowanie warunków
przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty
polega między innymi na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających                                  
z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia np. 
przez obecność odpowiedniego specjalisty 
(surdopedagoga, tyflopedagoda, socjoterapeuty lub 
innego);



Egzamin ósmoklasisty 

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy 
odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych 
np. osobna sala lub miejsce poza szkołą, zaznaczanie 
odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie, bez 
przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, dostosowanie 
miejsca pracy do dysfunkcji ucznia, słownik 
dwujęzyczny, odczytywanie tekstów dłuższych niż 
250 słów;
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3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu 
specjalistycznego i środków dydaktycznych 
np. komputer, specjalne oprogramowanie czy 
dodatkowe oświetlenie;

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego 
na przeprowadzenie egzaminu z danego przedmiotu 
lub przedmiotów, 
np. w części z j. polskiego – nie więcej niż o 60 minut,               
z matematyki – nie więcej niż o 50 min,  
a z języka obcego – nie więcej niż o 45 minut. 
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5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań 
wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu 
z danego przedmiotu lub przedmiotów, 
uwzględniających potrzeby edukacyjne i możliwości 
psychofizyczne ucznia

np.: dostosowanie kryteriów oceniania ze względu na 
dysleksję rozwojową, afazję, zaburzenia 
komunikacyjne czy trudności adaptacyjne. 
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6) Zapewnieniu obecności i pomocy
w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego 
ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty 
odpowiednio z zakresu danego rodzaju 
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego 
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego 
kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu 
specjalistycznego i środków dydaktycznych. 
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Dokumenty, na podstawie których 
przyznawane jest dostosowanie formy lub 

warunków przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty, to: 

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niedostosowanie społeczne 
lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 
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• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

• zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez 
lekarza

• opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją,  
dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
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• pozytywna opinia rady pedagogicznej 
w przypadku uczniów: 

a) objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w szkole ze względu na:

- trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 
kształceniem za granicą, 

- zaburzenia komunikacji językowej 
- sytuację kryzysową lub traumatyczną 

b)  cudzoziemców, którym ograniczona znajomość 
języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego 
tekstu. 
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Rozpatrywane będą opinie
i zaświadczenia o stanie zdrowia:
dostarczone do dyrektora szkoły

do 17 października 2022 r.
Dodatkowo opinie, muszą być wydane uczniowi nie 
wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły 
podstawowej.  
W sytuacjach losowych dokumenty, mogą być 
przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po 
ich otrzymaniu.
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Rada pedagogiczna, spośród możliwych 
sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 

wskazuje sposób lub sposoby dostosowania 
warunków lub formy przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty dla ucznia. 
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W szczególnych przypadkach losowych lub 
zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady 
pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora OKE 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie 
ucznia do egzaminu ósmoklasisty w warunkach 
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych 
w komunikacie dyrektora CKE. Wniosek 
powinien być uzasadniony i potwierdzony 
stosownymi dokumentami. 
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Uzgodnienia pomiędzy dyrektorem szkoły 
a dyrektorem OKE odbywają się w formie pisemnej 
nie później niż do 9 listopada 2022 r. 
Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, 
o których mowa powyżej, nastąpi po tym terminie, 
stosowne uzgodnienia muszą zostać 
przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez 
dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich 

dostosowań. 
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Do 21 listopada 2022 r. dyrektor szkoły                  
lub upoważniony przez niego nauczyciel 
zobowiązany jest do poinformowania na 

piśmie rodziców ucznia o wskazanych 
sposobach dostosowania warunków                          
i formy przeprowadzania egzaminu                        

do potrzeb i możliwości ucznia.
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Rodzice ucznia składają pisemne 
oświadczenie o korzystaniu albo 

niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 
dostosowania sprawdzianu 

w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
informacji, nie później niż 

do 24 listopada 2022 r.



Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia:

Akceptuję proponowane warunki i formy dostosowania egzaminu ósmoklasisty

........................... .....................................

data podpis

Rezygnuję z następujących warunków i form dostosowania egzaminu 

ósmoklasisty:

.................................................................................................................................

...........................…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

...................... ...................................

data podpis 
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Wniosek o wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu 

niż szkoła składa 
do dyrektora OKE w Poznaniu

dyrektor szkoły w porozumieniu 
z rodzicami ucznia,

nie później niż do 23 lutego 2023 r.
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Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 
oraz laureaci konkursów przedmiotowych 
o zasięgu wojewódzkim z zakresu jednego 

z przedmiotów objętych egzaminem są 
zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu.
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Dodatkowy termin 
przeprowadzenia egzaminu:
12, 13 i 14 czerwca 2023 r.

W szczególnych przypadkach losowych i zdrowotnych istnieje 
możliwość zwolnienie ucznia do 22 czerwca 2021 r.

Wyniki egzaminu będą ogłoszone 
od 3 lipca 2023 r.

Zaświadczenia wydawane będą 
od 6 lipca 2023 r.
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Informacje dotyczące egzaminu:

www.oke.poznan.pl
zakładka: egzamin ósmoklasisty

www.sp3sroda.edu.pl/egzaminy.html
zakładka: Uczniowie – EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY

http://www.oke.poznan.pl/
http://www.sp3sroda.edu.pl/egzaminy.html


Prezentację przygotowała:
Katarzyna Grząślewicz

Dziękuję za uwagę.


