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• powszechny zdają go wszyscy uczniowie,

• obowiązkowy

przystąpienie do niego jest warunkiem 
ukończenia szkoły
(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, 
będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),

• zewnętrzny
pisany w czasie trzech kolejnych dni
w macierzystych szkołach, lecz zakodowane
prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,

Egzamin gimnazjalny jest:



TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – obejmuje 

wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy 

o społeczeństwie, ustalone w podstawie programowej kształcenia, 

opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia) i 

szczegółowymi (treści nauczania)- zadania zamknięte

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas    trwania 
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut (80 
minut)

Dzień pierwszy
część humanistyczna



TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
z zakresu języka polskiego  – obejmuje wiadomości 
i umiejętności z zakresu języka polskiego, ustalone w podstawie 
programowej kształcenia, opisane wymaganiami ogólnymi (cele 
kształcenia) i szczegółowymi (treści nauczania) - zadania zamknięte 
i otwarte

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania 
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut (135 
minut)

Dzień pierwszy
część humanistyczna



TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych obejmuje wiadomości 
i umiejętności z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii, ustalone w 
podstawie programowej kształcenia, opisane wymaganiami ogólnymi 
(cele kształcenia) i szczegółowymi (treści nauczania)- zadania 
zamknięte

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania 
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut (80 
minut)

Dzień drugi
część matematyczno-przyrodnicza



TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
z zakresu matematyki obejmuje wiadomości i umiejętności 
z zakresu matematyki, ustalone w podstawie programowej 
kształcenia, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia) 
i szczegółowymi (treści nauczania)- zadania zamknięte i otwarte

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania 
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut (135 
minut)

Dzień drugi
część matematyczno-przyrodnicza



TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym

• jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów
• zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu 

III.0., zadania zamknięte
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania 
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut (80 
minut)

Dzień trzeci
język obcy nowożytny



TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (czwartek)
na poziomie rozszerzonym
 uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego 

na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są 
zobowiązani przystąpić dodatkowo do trzeciej części egzaminu na 
poziomie rozszerzonym

 zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu 
III.1., zadania zamknięte i otwarte

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania 
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut (90 minut)

Dzień trzeci
język obcy nowożytny



1. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej 
urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich 
urządzeń w sali.

2. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie 
przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

• w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu –
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem 
(niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / 
ścieralnych) 

• dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. 

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 



3. 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. 

4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający 
tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go. 

5. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo 
i losują numery stolików, przy których będą pracować.

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 



6. Po otrzymaniu arkusza zdający: 
a) ma obowiązek zapoznania się przed przystąpieniem 

do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną 
na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, 

b) sprawdza kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy 
arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań 
egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi 

c) sprawdza, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera 
wszystkie kolejno ponumerowane strony 

d) sprawdza poprawności numeru PESEL na naklejkach 
przygotowanych przez OKE

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 



7. Przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego z każdego 
przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza 
egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań 
egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń 
zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku 
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki 
przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. 
Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 



8. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego 
na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący 
zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności 
zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

9. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu 
przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: 
a) informuje zdających o zakończeniu pracy 
b) wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie 

poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi 
na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają 
obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie).

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 



DODATKOWY TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

a) część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
•z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
•z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. 
(wtorek)
•z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
•z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)
•na poziomie podstawowym – godz. 9:00
•na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00



PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego stanowią następujące 
akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. DzU z 2017 r. poz. 2198 ze 
zmianami)

- UWAGA: o egzaminach Rozdział 3b w publikowanym tekście ujednoliconym

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, 
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2016 r. poz. 2223 
ze zmianami)
- UWAGA: obowiązuje od 01.01.2017 r.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (DzU z 2012 r. poz. 977 ze zmianami).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002223
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977



