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Podstawowe informacje o Egzaminie Gimnazjalnym 
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Egzamin gimnazjalny jest 

przeprowadzany na podstawie 

wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego 

oraz sprawdza, w jakim stopniu 

zdający spełnia te wymagania.  

•   
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Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 
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Termin główny: 

• a) część humanistyczna –10 kwietnia 2019 r. (środa)  

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 

09:00  

- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00 

• b) część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r. 

(czwartek)  

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00  

- zakresu matematyki - godz. 11:00 

• c) język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (piątek)  

- na poziomie podstawowym - godz. 09:00  

- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00 
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Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 
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Termin dodatkowy: 

• a) część humanistyczna - 3 czerwiec 2019 roku 

(poniedziałek)  

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00  

- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00 

• b) część matematyczno-przyrodnicza -  4 czerwiec 2019 r. 

(wtorek)  

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 

- zakresu matematyki - godz. 11:00 

• c) język obcy nowożytny - 5 czerwiec 2019 r. (środa)  

- na poziomie podstawowym - godz. 9:00  

- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00 
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Termin dodatkowy 
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Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym 

przystępuje uczeń, który:  

–  z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do 

egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo 

poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

w terminie głównym ALBO  

–  przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego lub któremu 

przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 

terminie głównym (również z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych).  

•   
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Termin dodatkowy 
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• Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym 

przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub 

dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.  

• Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym 

zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub 

słuchaczem.   



www.komisja.pl 

Zakres egzaminu 
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Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i 

obejmuje:  

• a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i 

umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu 

historii i wiedzy o społeczeństwie  

• b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – 

wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z 

zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, 

fizyki i geografii  

• c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu 

języka obcego nowożytnego.  

•   
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Czas trwania 
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Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, 

obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:  

 

• a. języka polskiego – trwa 90 minut  

• b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.  

 

• Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się 

czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia 

poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi. (5 minut) 

•   

 

•   
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Czas trwania 
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Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-

przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z 

zakresu:  

• a. matematyki – trwa 90 minut  

• b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i 

geografii – trwa 60 minut.  

 

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca 

wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 

nowożytnego:  

• a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut  

• b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.  

 



Arkusz egzaminacyjny do 1. historii i WOS, 2. przedmiotów 
przyrodniczych, 3. języka obcego PP 

w sesji głównej 
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W przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi 

na karcie – członkowie ZN odrywają kartę odpowiedzi od zeszytu zadań 

egzaminacyjnych (po zakończonym egzaminie w danym zakresie). 

 

 Uczniowie nie odrywają kart odpowiedzi. 



Arkusz egzaminacyjny  
do 1. języka polskiego, 2. matematyki, 3. języka obcego PR 

 w sesji głównej 
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Do OKE przekazujemy kartę rozwiązań wraz z kartą odpowiedzi 

Uwaga: w przypadku zdających, którzy nie przenoszą rozwiązań na kartę 

odpowiedzi do OKE przekazujemy cały arkusz egzaminacyjny tj. zeszyt zadań 

z włożoną w środek kartą rozwiązań z nieoderwaną kartą odpowiedzi. 
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ZWOLNIENIA 



www.komisja.pl 

Laureaci 

• Art. 44zx. 

• 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej  

• wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, oraz  

laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim,  

przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanego z zakresu jednego  

z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są  

zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego –  

z części trzeciej tego egzaminu.  

1

3 

  ZWOLNIENIA UCZNIÓW Z EGZAMINU 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-10-2016&qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-10-2016&qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-10-2016&qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-10-2016&qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-10-2016&qplikid=1
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niepełnosprawności 
sprzężone 

Art. 44zw. ust. 
2.  

załącznik nr 
2a  

opiniowanie i przekazywanie  
do OKE  

wniosków rodziców  

do 30 listopada 2019 r. 

przyczyny losowe  
i zdrowotne 

Art. 44zz ust. 
2 

załącznik nr 
2b 

składanie do OKE 
udokumentowanych  
wniosków dyrektora 

 5-14 czerwiec  
2019 r. 

1

4 

  ZWOLNIENIA UCZNIÓW Z EGZAMINU 
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ZASADY PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU EGZAMINACYJNEGO 

 



WAŻNE 

PRZYBORY 
na egzaminie uczeń może korzystać z:  
 długopisu/pióra z czarnym tuszem/atramentem  
 linijki w części drugiej z zakresu matematyki  
 
 
 
 
 
Uczeń może wnieść do sali małą butelkę wody. Woda może 
również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy butelka z 
wodą powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uniknąć 
zalania arkusza. 

16 

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.  

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 



WAŻNE 

 
 
 
 

17 

Zdający oraz członkowie zespołu i obserwatorzy nie 

mogą wnosić do Sali egzaminacyjnego urządzeń 

telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich 

urządzeń w tej Sali.  
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Zasady przeprowadzania egzaminu 

1

8 

 O godzinie 8:30 uczniowie wchodzą do sali 

egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy 

których będą pracować.  

 Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od 

losowania numerów stolików w przypadku uczniów 

korzystających z dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych 

przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na 

przystąpienie do egzaminu).  

 W wyżej wymienionych przypadkach, miejsce danemu 

uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu 

nadzorującego.   
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Zasady przeprowadzania egzaminu 

1

9 

 

 

 Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający 

tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie 

potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu 

tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego 

wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.  

 Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego 

numer wylosował.  
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Zasady przeprowadzania egzaminu 

2

0 

 W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie 

powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może 

zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po 

zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób 

udzielających pomocy medycznej.  

 W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje 

taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu 

zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na 

wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny 

na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 

odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali
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Zasady przeprowadzania egzaminu 

2

1 

 Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać 

odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z 

kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie 

trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się 

żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani 

ich nie komentuje.  
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Zasady przeprowadzania egzaminu 

2

2 

 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 egzaminacyjnym o czasie zapisanym na 

tablicy  

 W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu 

członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą 

poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający 

pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających. 

 Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza 

to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki zamyka 

arkusz i odkłada go na brzeg stolika.  

•   
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Zasady przeprowadzania egzaminu 

2

3 

 Uczeń opuszcza salę po otrzymaniu pozwolenia przez członka 

zespołu egzaminacyjnego, który odbiera od niego pracę 

egzaminacyjną. 

 

 

 

 

 

 Uczniowie są zobowiązani do samodzielnego rozwiązywania 

zadań w czasie egzaminu oraz niezakłócania jego przebiegu, a 

także stosowania się do poleceń zespołu nadzorującego.  

WAŻNE 
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UNIEWAŻNIENIA 
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Unieważnienia egzaminu gimnazjalnego 

2

5 

 

Dany zakres albo poziom odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego może zostać danemu 

zdającemu unieważniony:  

 a. przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego  

 b. przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej.  
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  Art.44zzw      Unieważnienia 

Powody: 

• niesamodzielne rozwiązania zadań 

• występowanie w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań 
wskazujących na udostępnianie/korzystanie z rozwiązań innego ucznia 

• zgłoszenie zastrzeżeń związanych przeprowadzeniem egzaminu 

• zaistnienie okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu 

• niemożność ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy 
egzaminacyjnej 

Rodzice: 

• otrzymują informację o zamiarze unieważnienia 

• mają prawo do wglądu do dokumentacji  

• mogą wnieść do CKE zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE 

2

6 
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WGLĄDY DO 

SPRAWDZONEJ I 

OCENIONEJ PRACY 

EGZAMINACYJNEJ 

 



www.komisja.pl 

• odbywają się w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania 
zaświadczenia- wniosek na załączniku 16a 

• termin i miejsce wglądu są ustalane w ciągu nie więcej niż 5 
dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku 

• rodzice mogą złożyć wniosek o weryfikację sumy 
punktów – załącznik 16b 

• dyrektor OKE informuje pisemnie rodziców  
o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania wniosku 

 

2

8 

  Art.44zzz      Wgląd do pracy 
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Wglądy do sprawdzonej i ocenionej pracy egz.  

2

9 

 

Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie, niż określona w 

załączniku 16a. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy 

wskazać:  

 a. imię i nazwisko zdającego  

 b. PESEL zdającego  

 c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy 

oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu 

komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze 

przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu  

 d. zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu, którego wgląd 

dotyczy.  

Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydania przez OKE 

zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu, zgodnie z kolejnością 

wpływu.  

•   
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DOSTOSOWANIA 
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Procedura przyznawania  

dostosowania warunków i form  

zapoznać rodziców z zaproponowanymi 
dostosowaniami na załączniku 4b do 20 listopada 

zebrać oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji  
z dostosowania na załączniku 4b do 24 listopada 

w przypadkach losowych zaistniałych  
po 30 listopada decyzję o dostosowaniach 
podejmuje po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną – 
dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem OKE 
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Dostosowanie na podstawie opinii rady pedagogicznej 

zgodnie z art.44zzr ust.6 i 7 ustawy dotyczy 
 

 ucznia, który był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z 

wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji 

językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną 

 ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia 

zrozumienie czytanego tekstu 

 

 

3

2 

Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek: 

1) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem 

za zgodą rodziców 

2) rodziców 
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INFORMACJA O 

ROZWIĄZYWANI

U ZADAŃ 
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Dziękujemy za uwagę i 
życzymy powodzenia i 

sukcesów na egzaminie 
gimnazjalnym w 

kwietniu 2019 roku.   


