
Informacja o egzaminie gimnazjalnym dla rodziców (prawnych opiekunów) 

Zasady ogólne 

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych 

w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu 

jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien 

uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. 
 

Części egzaminu 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: 

 humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego, 

 matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, 

geografii) oraz z zakresu matematyki, 

 z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, nauczanym w szkole 

obowiązkowo, spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego lub włoskiego. 

Wybór języka zdawanego przez gimnazjalistę odbywa się do 1 października 2018 r. poprzez złożenie 

dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich 

rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

Zadania egzaminacyjne 

Zadania egzaminacyjne z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, z języka 

obcego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. Natomiast zadania z zakresu języka polskiego, 

matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mają formę zamkniętą i otwartą. 

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, 

w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) w:  Egzamin gimnazjalny  Arkusze 

 

Arkusze egzaminacyjne 

Arkusze egzaminacyjne standardowe z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych 

oraz z języka obcego nowożytnego  z poziomu podstawowego zawierają zeszyty zadań i  karty 

odpowiedzi. 

Arkusze egzaminacyjne standardowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego                     

z poziomu rozszerzonego zawierają oprócz zeszytu zadań i karty odpowiedzi kartę rozwiązań zadań 

otwartych. 

Arkusze dostosowane zawierają zeszyty zadań i karty odpowiedzi. 

Po egzaminie prace uczniów (zeszyty zadań, karty rozwiązań zadań otwartych, karty odpowiedzi) są 

przesyłane do OKE. 

Do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego na obydwu poziomach wykorzystuje się 

płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy egzaminu dla uczniów 

słabosłyszących i niesłyszących). 

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


Harmonogram egzaminu w roku szkolnym 2018/2019 

Terminy egzaminu ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu. 

 
 

Do terminu dodatkowego przystępują uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych byli 

nieobecni lub nie ukończyli egzaminu (danego zakresu/części egzaminu) w terminie głównym. Egzamin 

w terminie dodatkowym jest przeprowadzany w szkole macierzystej ucznia. 

 

Czas trwania egzaminu:  

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-

przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 

90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 

60 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: 

podstawowym i rozszerzonym. 

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony 

nie więcej niż o: 

20 minut: z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych, z języka 

obcego na poziomie podstawowym 

45 minut: z języka polskiego, z matematyki 

30 minut: z języka obcego na poziomie rozszerzonym 

 

 



Przebieg egzaminu 

Na salę egzaminacyjną uczeń może wnieść długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) 

przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) i wykonywania rysunków. Dodatkowo na 

egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Może także wnieść małą butelkę wody 

mineralnej, jednak powinien ja umieścić na podłodze, przy nodze stolika tak, aby nie zniszczyć 

przypadkowo materiałów egzaminacyjnych. 

Listy uczniów zdających w danej sali egzaminacyjnej zostaną wywieszone w przeddzień egzaminu na 

drzwiach poszczególnych sal. Każdego dnia przed wejściem na salę uczeń losuje numer stolika, przy 

którym będzie pracował. Niektórzy uczniowie mogą mieć wskazane miejsce pracy, ze względu np. na 

konieczność zapewnienia dodatkowego oświetlenia podczas pracy z arkuszem.  

Na początku każdej części egzaminu uczniowie zapoznają się z instrukcją dla ucznia umieszczoną na 

pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, sprawdzają kompletność arkusza, zgodnie z instrukcją 

nauczyciela kodują arkusz, kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań otwartych.  

Uczniowie pracują z arkuszem samodzielnie, członkowie komisji nie udzielają wyjaśnień dotyczących 

zadań egzaminu. Konieczność wyjścia do toalety lub inne sytuacje szczególne uczniowie zgłaszają przez 

podniesienie ręki.  

Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny. 

Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania oraz kompletność 

arkusza i odbiera go. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut 

przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza 

egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył 

odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na 

kartę (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z 

czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do 

niepełnosprawności, tj. G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8).  

Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym 

piszącym. 

Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu nauczyciel przypomina o konieczności przeniesienia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy to uczniów z dostosowanymi warunkami 

egzaminacyjnymi).  

Po zakończeniu egzaminu uczniowie otrzymują dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczeń nie może w tym czasie rozwiązywać zadań. 

Jeżeli uczeń nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłasza to nauczycielowi. 

Na egzaminie nie można korzystać z ołówka, kalkulatora. Nie wolno także  przynosić i używać żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych.  

W przypadku: 

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, 

 wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania 

przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, 

 zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę 



pozostałym uczniom, 

 przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę i nakazuje 

opuszczenie sali egzaminacyjnej. O tej sytuacji rodzic (prawny opiekun) zostaje niezwłocznie 

powiadomiony. Szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na 

kolejnych etapach przeprowadzanej procedury. 

 

Wyniki egzaminu 

Prace egzaminacyjne sprawdzają  wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. 

Ogłoszenie wyników egzaminu nastąpi 14 czerwca 2019 r., a zaświadczenie o wynikach egzaminu 

uczniowie otrzymają 21 czerwca 2019 r. 

Wyniki egzaminacyjne są przedstawiane w procentach oraz na skali centylowej dla każdego z sześciu 

zakresów: 

 język polski 

 historia i wiedza o społeczeństwie 

 matematyka 

 przedmioty przyrodnicze 

 język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 

 język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym. 

Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za 

zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu.  

Wynik na skali centylowej to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy 

uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik 

centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za 

zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. 

 

Rodzic (prawny opiekun) ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej 

dziecka w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. 

Dla uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, albo 

zwolnionych ze względu na niepełnosprawności sprzężone, zamiast wyniku z zakresu/poziomu 

odpowiedniej części egzaminu, wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

Pełną informację o egzaminie gimnazjalnym można znaleźć na stronie Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej: www.cke.gov.pl  zakładka Egzamin gimnazjalny  
 

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

