


  Egzamin gimnazjalny 

przeprowadzany jest w trzeciej 

klasie gimnazjum. Do egzaminu 

musi przystąpić każdy uczeń 

kończący szkołę  

 



Przystąpienie do egzaminu jest 

jednym z warunków jej 

ukończenia 

 



Zmiany w zakresie wyboru języka 

obcego nowożytnego: 

 
 do 1 października 2018 r. – złożenie 

pisemnej deklaracji wyboru języka obcego 
nowożytnego  

 do 27 marca 2019r. – zmiana wyboru 
języka obcego przez laureatów  
i finalistów(dotyczy laureatów konkursów  
z jęz. obcego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim oraz finalistów i 
laureatów olimpiad) 

 do 10 stycznia 2019r. – zmiany w deklaracji 
wyboru języka obcego przez ucznia, 
(dotyczy wszystkich uczniów) 

 



Egzamin gimnazjalny składa się  

z 3 części: 

 
 humanistycznej, 

 matematyczno – przyrodniczej,  

 językowej. 

 



Każdą część egzaminu 

przeprowadza się innego 

dnia. 



CZĘŚĆ I – 

HUMANISTYCZNA  
 



 Składa się z zadań z zakresu języka 

polskiego oraz zadań z zakresu historii  

i wiedzy o społeczeństwie. Zadania  

z języka polskiego mogą mieć formę 

zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań 

otwartych z języka polskiego znajduje 

się dłuższa wypowiedź pisemna. 

 Zadania z historii i wiedzy  

o społeczeństwie mają formę zamkniętą. 

 



CZĘŚĆ II- 

MATEMATYCZNO- 

PRZYRODNICZA 



 Składa się z zadań z zakresu 

matematyki oraz zadań z zakresu 

przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

chemii, fizyki i geografii. Zadania  

z matematyki mają formę zamkniętą  

lub otwartą.  

 Zadania z przedmiotów przyrodniczych 

mają formę zamkniętą. 



CZĘŚĆ III- JĘZYK 

OBCY NOWOŻYTNY  
Ta część egzaminu ma dwa 

poziomy: podstawowy i rozszerzony. 



Terminy egzaminów 

gimnazjalnych w 

roku szk. 

2018/2019 
 



Część humanistyczna: 

 10 kwietnia 2019 r. /środa/ 

 Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O 
SPOŁECZEŃSTWIE egzamin rozpocznie się o 
godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut. 

 Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu 
może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 
minut. 

 Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO egzamin 
rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 
minut.  

 Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu 
może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 
minut. 

 

 



Część matematyczno – przyrodnicza: 

11 kwietnia 2019 r /czwartek/ 

 
 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH 

(BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA) 

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie 

trwał 60 minut. 

 Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać 

przedłużony nie więcej niż o 20 minut 

 Z ZAKRESU MATEMATYKI egzamin rozpocznie się 

o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut. 

 Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać 

przedłużony nie więcej niż o 45 minut. 



Język obcy nowożytny: 

12 kwietnia 2019 r /piątek/  

 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO  
na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się  
o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut. 

 Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać 
przedłużony nie więcej niż o 20 minut. 

 Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO  
na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się  
o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut. 

 Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać 
przedłużony nie więcej niż o 30 minut. 



 Po upływie czasu przeznaczonego 

na rozwiązywanie zadań uczniowie, 

którzy przenoszą rozwiązania  

na kartę mają 5 dodatkowych minut  

na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi z arkusza 

egzaminacyjnego do karty 

odpowiedzi. Ten czas nie może być 

wykorzystany na rozwiązywanie 

zadań. 



 Zdający, którzy nie zdążyli przenieść 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi, 

zgłaszają ten fakt nauczycielowi 



Dodatkowe terminy egzaminów: 

 3 czerwca 2019 r. /poniedziałek/ – 

część humanistyczna 

 4 czerwca 2019 r. /wtorek/ –  

część matematyczno-przyrodnicza 

 5 czerwca 2019 r. /środa/ –  

część językowa 

 



 Na egzamin uczeń przynosi ze sobą 
przybory do pisania tj. pióro lub długopis 

    z czarnym tuszem/atramentem oraz-  

    w  przypadku egzaminu z zakresu      

    matematyki-linijkę. Uczeń może mieć     

    małą butelkę z wodą, którą w czasie  

    rozwiązywania zadań ustawia na  

    podłodze obok nogi stolika, aby nie  

    zalać arkusza 



   Na egzaminie nie można 

korzystać z kalkulatora  

oraz słowników.  

Nie wolno także przynosić  

i używać żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 



   O ustalonej godzinie (8.30) 

   zdający wchodzą do sali  

pojedynczo, według kolejności na liście  

i zajmują miejsca przy stolikach,  

których numery wylosowali.  

Każdy uczeń powinien mieć przy sobie 

dokument stwierdzający tożsamość  

(np. ważną legitymację szkolną) i okazać 

go , jeśli zostanie o to poproszony 



W dniach egzaminu  

ucznia obowiązuje  

uroczysty strój szkolny. 



 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 o czasie zapisanym na tablicy.  

 Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest 

kompletny i zawiera kolejno ponumerowane 

wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego dany 

zakres odpowiedniej części egzaminu i otrzymuje 

kompletny arkusz. 

 



 W czasie pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym zdający pracuje 

samodzielnie i nie zakłóca przebiegu 

egzaminu, a w szczególności: 



 - nie opuszcza sali egzaminacyjnej 

 - nie opuszcza wylosowanego w sali 

miejsca 

 -w żadnej formie nie porozumiewa się 

     z innymi zdającymi 

 -nie wypowiada uwag i komentarzy 

 - nie zadaje żadnych pytań dotyczących     

zadań egzaminacyjnych 





W przypadku: 
 

 zakłócania prawidłowego przebiegu 

egzaminu w sposób utrudniający pracę 

innym uczniom, 

 wniesienia przez ucznia urządzeń 

telekomunikacyjnych  

lub korzystania z nich, 

 niesamodzielnej pracy. 

 



 W przypadku spóźnienia się na dany 
zakres lub poziom egzaminu  
np. z historii i WOS, uczeń może 
przystąpić do egzaminu zakresu  
z j. polskiego. 

 W przypadku unieważnienia danego 
zakresu lub poziomu odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego uczeń 
przystępuje ponownie do danego 
zakresu albo poziomu odpowiedniej 
części egzaminu w dodatkowym 
terminie. 

 



Wyniki egzaminów: 

 14 czerwca 2019r. – ogłoszenie 

wyników egzaminów przeprowadzonych 

w kwietniu i w czerwcu. 

 21 czerwca 2019r. – wydawanie 

zaświadczeń . 



Możliwość wglądu do 

sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej. 



Na stronie Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl  

dostępne są: 

 
 informatory o egzaminie gimnazjalnym 

od roku 2011/2012 

 przykładowe arkusze egzaminacyjne 

 arkusze egzaminacyjne z lat 2012-2016 

 sprawozdania z przebiegu egzaminu 

gimnazjalnego w poprzednich latach 

 




