PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM
1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający
spełnia te wymagania.
2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:
a
. w terminie głównym: 10-12 kwietnia
b. w terminie dodatkowym: 3-5 czerwca
3. Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie
głównym ALBO
b. 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).
Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu
dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego.
4. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.
5. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
10 kwietnia część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca
wiadomości i umiejętności z zakresu:
a
. historii i wiedzy o społeczeństwie– trwa 60 minut.
b. 
języka polskiego– trwa 90 minut
11 kwietniaczęść druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca
wiadomości i umiejętności z zakresu:
b
. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut
a. 
matematyki– trwa 90 minut
12 kwietniaczęść 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.

Przystępujący do egzaminu uczeń otrzymuje arkusz egzaminacyjny, składający się z zeszytu
zadań egzaminacyjnych i karty odpowiedzi zadań zamkniętych (historia i wos, przedmioty
przyrodnicze i język obcy na poziomie podstawowym) oraz z zeszytu zadań
egzaminacyjnych, karty odpowiedzi zadań zamkniętych i karty rozwiązań zadań zamkniętych
(język polski, matematyka, język polski na poziomie rozszerzonym).
Do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego wykorzystuje się również płytę
CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu.
Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione
w komunikacie o przyborach, tj.
a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego – piórolub długopis z czarnym
tuszem/atramentem
b. dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.
Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy
z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń
przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
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.
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie
wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą
pracować.
Po otrzymaniu arkusza uczeń
- sprawdza kompletności arkusza egzaminacyjnego
- koduje arkusz egzaminacyjny (wpisuje swój kod, nakleja odpowiednie naklejki)
- rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
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.
Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu
przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący
zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza
kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż
na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed
odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy
uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz zapisał rozwiązania zadań otwartych

na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych. W przypadku braku zaznaczeń poleca
zdającemu wykonanie tej czynności .
Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o
konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie o przyborach
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym
uczniom

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu
uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
a. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
b. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na
udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia –
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły,
uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Wyniki egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca 2019 r., a zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu otrzymają 21 czerwca 2019 r.

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2018 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2018 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2018 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym– godz. 11:00

