Egzamin gimnazjalny
Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków i
sposobu przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Terminy główne
Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach
kwietnia. Część I o godz. 9.00, część II o godz. 11.00.
1. część humanistyczna– 10 kwietnia 2019 r. (środa):
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 min
• z zakresu języka polskiego – 90 min
2. matematyka – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek):
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 60 min
• z zakresu matematyki – 90 min
3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek):
• na poziomie podstawowym – 60 min
• na poziomie rozszerzonym – 60 min
Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na
sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na
kartę odpowiedzi – 5 min.

Terminy dodatkowe
Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w trzech kolejnych
dniach czerwca. Część I o godz. 9.00, część II o godz. 11.00.
1.
•
•
2.
•
•
3.
•
•

część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek):
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
z zakresu języka polskiego,
część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek):
z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
z zakresu matematyki,
język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa):
na poziomie podstawowym,
na poziomie rozszerzonym.

Terminy dodatkowe
Do egzaminu gimnazjalisty w terminie dodatkowym
przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do
egzaminu gimnazjalisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów w terminie głównym,
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono
egzamin gimnazjalisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów w terminie głównym (również z
przyczyn losowych lub zdrowotnych).
c. któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił
egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

O egzaminie
1. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności
określone w podstawie
w odniesieniu do
wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim
i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
2. Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że
każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby
ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny
wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego
egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać.

O egzaminie
3. Jest przeprowadzany w formie pisemnej,
4. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie,
przedmiotów przyrodniczych i języka
obcego
nowożytnego
na
poziomie
podstawowym mają formę zamkniętą. W
arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego,
matematyki i języka obcego na poziomie
rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych
znajdują się również zadania otwarte.

O egzaminie
5. W czasie trwania egzaminu gimnazjalisty
uczniowie nie powinni opuszczać sali
egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach
przewodniczący zespołu nadzorującego może
zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po
zapewnieniu
warunków
wykluczających
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi
osobami, z wyjątkiem osób udzielających
pomocy medycznej. Zdający sygnalizuje taką
potrzebę przez podniesienie ręki.

O egzaminie
6. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się
żadnych
wyjaśnień
dotyczących
zadań
egzaminacyjnych ani się ich nie komentuje.
7. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory
do pisania: pióro lub długopis z czarnym
tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z
matematyki również linijkę.
8. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej
małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze
przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał
materiałów egzaminacyjnych.
9. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz
słowników. Nie wolno także przynosić i używać
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

O egzaminie
10. 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 egzaminie
11. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali
egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików.
Przewodniczący zespołu nadzorującego może
odstąpić od losowania numerów stolików w
przypadku uczniów korzystających z dostosowania
warunków .
12. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom
arkusze egzaminacyjne, polecając sprawdzenie, czy
są one kompletne i zawierają zeszyty zadań
egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty
rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

O egzaminie
13. 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 (planszy).

O egzaminie
14. Jeśli
uczeń
ukończył
pracę
przed
wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi
nadzorującemu przez podniesienie ręki,
zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika

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

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
Może mieć miejsce w przypadku:
• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania
zadań przez ucznia
• wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali
egzaminacyjnej
z
urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub
przyborów pomocniczych niewymienionych w
komunikacie o przyborach
• zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w
sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

Wyniki
• 14 czerwca 2019 r. – wyniki w Internecie,
• 21 czerwca 2019 r. – zaświadczenia.

Więcej informacji znajdą
Państwo na stronie:

www.cke.gov.pl

