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Podstawa prawna: 
•   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo Oświatowe 

• Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 

• Rozporządzenie MEiN z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie 
wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty 
przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 
2023/2024  

• Rozporządzenie MEiN z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty 



źródło: www.cke.gov.pl 





Do 30 września 2022 r. złożenie deklaracji  
o wyborze j. obcego na egzaminie

Do 23 lutego 2023 r. możliwość zmiany w 
wyborze j. obcego poprzez złożenie 
odpowiedniej deklaracji

Do 9 maja 2023 r. dyrektor na wniosek rodziców informuje OKE o 
zmianie wyboru j. obcego przez laureata woj. konkursu 
przedmiotowego lub finalistę/laureata olimpiady ogólnopolskiej – jeśli 
tytuł ten uzyskał z innego j. obcego niż zadeklarował we wrześniu

PRZED EGZAMINEM  
WYBÓR JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA EGZAMINIE



złożenie przez rodziców oświadczenie  
o korzystaniu albo niekorzystaniu ze 
wskazanych sposobów dostosowania do  
19 listopada 2022 r. 

Dostosowanie formy i warunków do 
przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty



EGZAMIN  
Korzystanie z przyborów

przybory do pisania: 
długopis (pióro) z czarnym 
tuszem, atramentem – na 
każdy przedmiot

dodatkowo na matematyce: 
wyłącznie linijka; nie używa 
się ołówków, kalkulatorów



PO EGZAMINIE 

wyniki udostępnione 
na stronie OKE  
3 lipca 2023 r.

możliwość wglądu 
do sprawdzonej i 
ocenionej pracy 



Szkolny program przygotowania do egzaminu 
ósmoklasisty 

warsztaty przedmiotowe 

próbne egzaminy 

zajęcia z doradztwa 
zawodowego



warsztaty przedmiotowe dla klas 8. SP rok szkolny 2022/2023

miesiąc data 8A 8B 8C 8D 8E

wrzesień

13-
wrz

doradztwo zawodowe (J. 
Artiemjew*)

doradztwo zawodowe (J. 
Artiemjew*)

doradztwo zawodowe (J. 
Artiemjew*)

doradztwo zawodowe (J. 
Artiemjew*)

doradztwo zawodowe (J. 
Artiemjew*)

20-
wrz j. polski (M.Korus) matematyka (A. Plewińska) j. polski (B. Stefaniak) j. polski (M. Mytko) matematyka (A. Kozak)

27-
wrz matematyka (T. Karolak) j. polski (J. Artiemjew) matematyka (A. Plewińska) matematyka (A. Kozak) j. polski (M.Korus)

październik

04-
paź (1) egzamin póbny z j. polskiego

11-
paź (1) egzamin próbny z matematyki

18-
paź

matematyka (T. Karolak) j. polski (B. Stefaniak) matematyka (A. Plewińska) j. polski (M. Mytko) doradztwo zawodowe (J. 
Artiemjew)

25-
paź j. polski (G. Szymkowiak) j. polski (J. Artiemjew) j. polski (B. Stefaniak) matematyka (A. Plewińska) matematyka (A. Kozak)

listopad

08-lis j. polski (G. Szymkowiak) matematyka (A. Kozak) matematyka (A. Plewińska) j. polski (M. Mytko) doradztwo zawodowe (J. 
Artiemjew)

15-lis matematyka (T. Karolak) j. polski (J. Artiemjew) j. polski (B. Stefaniak) matematyka (A. Plewińska) matematyka (A. Kozak)

22-lis j. polski (G. Szymkowiak) doradztwo zawodowe (J. 
Artiemjew)

matematyka (A. Plewińska) j. polski (M. Mytko) j. polski (B. Stefaniak)

29-lis (2) egzamin póbny z j. polskiego



WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 15 
lipca 2022 r. w sprawie wymagań 
egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty 
przeprowadzanego w roku szkolnym 
2022/2023 i 2023/2024. 
  
wymagania_egzaminacyjne 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001591/O/D20221591.pdf


www.oke.poznan.pl 
www.cke.gov.pl. 

http://www.oke.poznan.pl/
http://www.cke.gov.pl/


WARTO WIEDZIEĆ 
Centrum Doradztwa Zawodowego dla 
Młodzieży 
ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań 
tel. (61) 855-76-04,  
tel./fax (61) 851-97-84 
www.cdzdm.pl 
cdzdm@cdzdm.pl 
www.ko.poznan.pl/rekrutacja  
Wydział Oświaty w Poznaniu 
serwis.oświata@um.poznan.pl  
tel. 618785715, 618784301, 618784372, 618784297 

mailto:cdzdm@cdzdm.pl
mailto:cdzdm@cdzdm.pl
http://www.ko.poznan.pl/rekrutacja
mailto:serwis.o%C5%9Bwiata@um.poznan.pl
mailto:serwis.o%C5%9Bwiata@um.poznan.pl


ZASADY 
REKRUTACJI 



Terminy postępowania rekrutacyjnego zostaną 
opublikowane przez MEiN do końca stycznia 
2023 roku.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i 
sportowych zostanie opublikowany przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do końca 
lutego2023 roku.



KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI 
Sposób naliczania punktów: 
• wyniki egzaminu ósmoklasisty  
• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej) z języka polskiego, matematyki i z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 
dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, 
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem, 
• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej 



 ZASADY PRZELICZENIA PUNKTÓW







Źródła: 
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ 

http://www.cdzdm.pl/ 

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/ 

www.oke.poznan.pl 

www.cke.gov.pl 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/
http://www.cdzdm.pl/
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/
http://www.oke.poznan.pl/
http://www.cke.gov.pl/

