
2023 Іспит восьмикласника 

 

До 23 лютого 2023 року 

інформування учнів та їх батьків про умови проведення екзамену у восьмому 

класі, у тому числі: 

а) розклад і правила проведення іспиту 

б) правила позначення відповідей у бланку відповідей (стосуються учнів, які 

зобов’язані зазначати відповідь у бланку відповідей) 

в) заборона вносити в кімнату для проведення іспитів телекомунікаційні 

пристрої або використовувати такі пристрої в цій кімнаті 

г) необхідність самостійного розв’язування завдань під час іспиту 

До 23 лютого 2023 року є ще можливість змінити іноземну мову, зазначену в 

декларації ! 

 

Дати основних іспитів : 

-23 травня 2023р (вівторок), о 9.00 год  –  іспит з польської мови ( час 

написання для учнів з України становить 210 хв.)  

Термін додатковий ( перездача) -12 червня 2023 р. о 9:00 год. 

 

-24 травня 2023р. ( середа), о 9.00 год. – іспит з математики (час написання 

становить 100 хв.) 

Термін додатковий ( перездача) -13 червня 2023 р. о 9:00 год. 

 

-25 травня 2023р. (четвер), о 9.00 год. – іспит з  сучасної іноземної мови ( час 

написання становить 90 хв.) 

Термін додатковий ( перездача) -14 червня 2023 р. о 9:00 год. 

 

 



Хто може приступити до здачі іспиту в додатковий термін  (перездача) ? 

До екзамену в додатковий термін, чи до перездачі, може приступити учень 

який: 

а) не складав іспит восьмикласника на основну дату з даного предмету через 

поважну причину чи стан здоров’я . 

АБО 

б) перервав написання іспиту чи був відсторонений від написання іспиту 

восьмикласника на основну дату з даного предмету через поважну причину чи 

стан здоров’я. 

 

Іспит восьмикласника в додатковий термін складає, також, учень якому 

директор OKE або директор CKE скасував або анулював іспит на основну дату з 

даного предмету чи предметів . 

Учень складає іспити восьмикласника в додатковий термін у школі, де він 

навчається. 

 

Під час екзамену: 

В дні проведення іспитів, перед початком роботи з аркушем із 

екзаменаційними завданнями, учень отримає нагадування що : 

а/ залишилося 10 хвилин до закінчення відведеного для екзамену часу і 

вчитель нагадає їм перенести свої відповіді в бланк відповідей; 

б/ після закінчення роботи з аркушем у них буде додатково 5 хвилин для його 

перевірки на правильність перенесення відповідей у бланк відповідей. 

 

 

 

 

 

 



Зміст екзаменаційного аркушу з усіх екзаменаційних предметів: 

 

 

 

Екзаменаційний аркуш з польської мови , математики та сучасної  

іноземної мови – вигляд аркушу, діаграма. 

Картка відповіді – це картка яка прикріплена перфорацією до останньої 

сторінки аркушу екзаменаційних завдань.  На неї ( на карту відповіді)  учневі 

необхідно перенести відповіді зі свого екзаменаційного аркушу.  Учень 

зазначає відповіді, на закриті завдання, позначками, а екзаменатор зазначає 

кількість балів за завдання. 

 

Карта відповіді 

Аркуш екзаменаційних завдань 

 

 

 



 

Як зазначати відповіді в екзаменаційному аркуші та карті 

відповідей: 

Відповіді до закритих завдань, що містяться на даному аркуші, учень повинен 

позначити  відповідно до інструкції шляхом замальовування відповідної 

клітинки, тобто якщо учень обирає відповідь А, то квадратик з літерою А 

необхідно замалювати. Якщо учень помилився і хоче вибрати іншу відповідь, 

наприклад В, то неправильний варіант необхідно обвести кільцем і замалювати 

правильну клітинку, наприклад В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципи шифрування екзаменаційного листка з кожного 

екзаменаційного предмету: 

НЕ СТОСУЄТЬСЯ  учасників тестування, яким було надано зміни умов здачі 

екзамену. В цьому випадку заходи виконує наглядова комісія. 

 

 зошит екзаменаційних завдань  

 картка відповідей 

 

 

1. Студент вписує код студента та номер PESEL (які отримує зі школи) та 

наклейки, підготовлені ОКЕ для наклеювання у відведених для цього місцях 

на екзаменаційному аркуші: 

➢ на титульній сторінці збірника екзаменаційних завдань, 

➢ на бланку відповідей. 

2. Студент перевіряє зошит екзаменаційних завдань , чи містить він усі 

послідовно пронумеровані сторінки. 

3. Учень перевіряє чи правильно написаний номер PESEL на наклейці що 

підготувала ОКЕ. 

4. Студент не підписує екзаменаційний лист, не пише свого імені та прізвища! 

 

 

 

 

 



Протягом кожного екзаменаційного дня діють наступні  правила та 

заборони для учнів: 

 

Забороняється проносити телекомунікаційні прилади або використовувати їх у 

екзаменаційній кімнаті. 

Учасникам тестування необхідно працювати самостійно під час вирішення 

завдань на іспиті. 

 

Які повинні бути матеріали для письма на екзамені: 

Кожен учень повинен мати на іспиті з кожного предмету ручку з чорним 

чорнилом для зазначення відповідей. 

Заборонене використання ручок, що стираються чи розмащуються. 

Додатково  на іспиті з математики кожен учень повинен мати лінійку. Якщо 

потрібно зробити креслення, то його необхідно виконати ручкою. Малюнки 

олівцем не робляться. 

Результати іспитів восьмикласника: 

Кінцевий термін оголошення результати іспиту восьмикласника. 

3 липня 2023 р 

Термін передачі результатів екзамені школам  

до 6 липня 2023 р 

Термін видачі учням які склали екзамен восьмикласника сертифікатів та 

відомостей 

6 липня 2023 р 

Учні та батьки 

Інформацію про іспит можна знайти на наступних сторінках: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań - www.oke.poznan.pl 

Centralna Komisja Egzaminacyjna – www.cke.gov.pl 


