
EGZAMIN GIMNAZJALNY

PUNKTACJA

2017/2018



EGZAMIN W TERMINIE GŁÓWNYM

18 kwietnia 2018 r. (środa) 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 
z zakresu matematyki – godz. 11:00 

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00



EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM

4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 

5 czerwca 2018 r. (wtorek)

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 
z zakresu matematyki – godz. 11:00 

6 czerwca 2018 r. (środa)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00



EGZAMIN

Część

humanistyczna

18.04.2018

środa

Część matematyczno 

przyrodnicza

19.04.2018

czwartek

Język obcy 

nowożytny

20.04.2018

piątek

g. 9.00 historia 

i wos

60 min

80 min

przedmioty 

przyrodnicze

60 min

80 min

poziom 

podstawowy

60 min

80 min

11.00 język 

polski

90 min

135 min

matematyka 90 min

135 min

poziom 

rozszerzony

60 min

90 min

CZAS 

TRWANIA

150 min

215 min

150 min

215 min

60 min + 60 min

80 min + 90 min

CZAS PISANIA EGZAMINU



TERMINY WYNIKÓW

Termin ogłaszania wyników 

egzaminu gimnazjalnego 

oraz przekazania szkołom 

wyników i zaświadczeń: 

15 czerwca 2018 r. 

Termin wydania zaświadczeń 

oraz informacji zdającym:

22 czerwca 2018 r.



WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. 

Na zaświadczeniu podany będzie 
wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej 

dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, 
do którego uczeń przystąpił: 

• wyniki z części pierwszej 
(z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego)

• wyniki z części drugiej 
(z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki) 

• wyniki z części trzeciej 
(z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym)

• wyniki z części trzeciej 
(z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym).



WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

Wynik procentowy to odsetek punktów 
(zaokrąglony do liczby całkowitej),

które uczeń zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu. 

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów 
(zaokrąglony do liczby całkowitej), 

którzy uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający. 

Na przykład: uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów 
możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, 

że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), 
co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. 

Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku 
z wynikami uczniów w całym kraju.

WYNIKI EGZAMINACYJNE SĄ OSTATECZNE 
I NIE MOGĄ BYĆ PODWAŻONE NA DRODZE SĄDOWEJ.
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PUNKTACJA

200 punktów

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Świadectwo 

i osiągnięcia

100 punktów



język polski

historia i wos

matematyka

przedmioty przyrodnicze

język obcy (p. podstawowy)

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2017/2018 
do szkół ponadgimnazjalnych

w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego 

z niżej wymienionych przedmiotów 
wynik przedstawiony w % mnoży się przez 0,2

x 0,2

EGZAMIN GIMNAZJALNY



jeśli uzyskałaś/-łeś

z matematyki 

wynik 70% 

to daje to w rekrutacji 

14 punktów, 

gdyż 70 x 0,2 = 14

Na przykład:

EZAMIN GIMNAZJALNY



jeśli uzyskałaś/-łeś

z języka angielskiego 

na poziomie podstawowym

wynik 96% 

to daje to w rekrutacji 

19 pkt

gdyż 96 x 0,2 = 19,2

Na przykład:

EZAMIN GIMNAZJALNY



18 pkt.   za   celujący

17 pkt.   za   bardzo dobry

14 pkt.   za   dobry

8 pkt.   za   dostateczny

2 pkt.   za   dopuszczający

Język polski, matematyka 

i

dwa wybrane przedmioty

ŚWIADECTWO 

UKOŃCZENIA SZKOŁY

Czyli maksymalnie uczeń

może otrzymać 72 pkt.,

a minimalnie 8 pkt.



Za świadectwo 

ukończenia szkoły 

z wyróżnieniem 

przyznaje się 

7punktów.

ŚWIADECTWO 

Z WYRÓŻNIENIEM



Za uzyskanie w zawodach wiedzy, 

będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty

przyznaje się: 

ZAWODY I KONKURSY

10 pkt   za   tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt   za   tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt   za   tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego



Za uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem 

o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty 

przyznaje się: 

ZAWODY I KONKURSY

10 pkt   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego np. „Losy żołnierza i dzieje oręża „             

Konkurs Biblijny Hieronymus, Konkurs o Janie Pawle II

5 pkt   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego

7 pkt   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

5 pkt   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego



ZAWODY I KONKURSY

Laureat lub finalista 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

oraz 

laureat konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim  

zgodnie  z art. 20 d Ustawy o systemie oświaty

przyjmowany jest do szkół 

w pierwszej kolejności.



Za uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające 

na terenie szkoły przyznaje się: 

ZAWODY I KONKURSY

4 pkt   za zawody na szczeblu międzynarodowym

3 pkt   za zawody na szczeblu krajowym

2 pkt   za zawody na szczeblu wojewódzkim

1 pkt   za zawody na szczeblu powiatowym



ZAWODY I KONKURSY

W przypadku gdy kandydat 

ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

maksymalna liczna punktów możliwych do uzyskania 

za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

max 18 pkt.



AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, 

w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu 

przyznaje się 3 punkty.



27 KWIETNIA 2018

od godz. 9.00

Publikacja oferty edukacyjnej szkół 

w elektronicznym systemie rekrutacji 

pod adresem: 

https://warszawa.edu.com.pl



Zapoznaj się 

z HARMONOGRAMEM

DZIAŁAŃ 

GIMNAZJALISTY



Prezentację przygotowała

JOANNA SZUMSKA

doradca zawodowy

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


