
Egzamin Gimnazjalny 2018/2019 

Klasy II gimnazjalne – informacja 
dotyczy przyszłego roku szkolnego 



Terminy egzaminu gimnazjalnego 
2018/2019  

będą podane na początku roku 
szkolnego – wrzesień 2018 r. 



Co może być sprawdzane na egzaminie 
gimnazjalnym? 

• Wymagania szczegółowe, przyporządkowane 
do danego etapu kształcenia,  

• ale także wszystko, co było wymagane na 
etapach wcześniejszych. 

 

• Od gimnazjalisty na egzaminie można 
zatem wymagać tego,  

o czym się uczył podczas 9 lat 
kształcenia. 
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Struktura egzaminu gimnazjalnego 

egzamin  

od 2012 roku 

część 

humanistyczna 

część 

matematyczno- 

-przyrodnicza 

część  

z języka  

obcego 

zadania 

z języka 

 polskiego 

zadania 

z historii  

i wiedzy 

o społ. 

zadania  

z matematyki 

zadania 

z przedmiotów  

przyrodniczych 

poziom 

 podstawowy 

poziom 

rozszerzony 
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 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: 

humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu 

języka polskiego oraz z zakresu historii  

i wiedzy o społeczeństwie 

matematyczno – przyrodniczej - wiadomości  

i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu 

przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki 

i chemii 

z języka obcego nowożytnego 
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     Część trzecia egzaminu na poziomie podstawowym jest obowiązkowa 

dla wszystkich uczniów (wymagania na poziomie III.0.) 

     Część trzecia na poziomie rozszerzonym obowiązkowa dla wszystkich 

uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka 

obowiązkowego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 

(w tej części - wymagania na poziomie III.1.) –  

mogą do niej przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum nie 

kontynuowali nauki wybranego języka obowiązkowego na 

podbudowie wymagań określonych dla szkoły podstawowej 
 

6 



część humanistyczna 

 
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie   

 

ZADANIA ZAMKNIĘTE  
rozpoczęcie o godzinie 9.00 – 10.00 

czas trwania 60 minut,  
przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut 
 

z zakresu języka polskiego   

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE  
rozpoczęcie o godzinie 11.00 – 12.30  

czas trwania 90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45 
minut 
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część matematyczno-przyrodnicza 

 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych   

ZADANIA ZAMKNIĘTE  
rozpoczęcie o godzinie 9.00 – 10.00 

czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 
minut 

 
z zakresu matematyki   

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE  
rozpoczęcie o godzinie 11.00 – 12.30 

czas trwania 90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45 
minut 
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część z języka obcego 

 
na poziomie podstawowym 

ZADANIA ZAMKNIĘTE  
rozpoczęcie o godzinie 9.00 – 10.00 

czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 
minut 

 
na poziomie rozszerzonym 

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE  
rozpoczęcie o godzinie 11.00 – 12.00 

czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 30 
minut 
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Przebieg egzaminu gimnazjalnego 

I dzień -  zdający będą rozwiązywać zadania z języka polskiego 
oraz historii  i wiedzy o społeczeństwie. Cały egzamin z 
części humanistycznej trwać będzie 150 minut. 
 

 II dzień -  zdający będą rozwiązywać zadania z matematyki 
oraz biologii, geografii, fizyki i chemii. Cały egzamin z części 
matematyczno-przyrodniczej przewidziany jest na 150 
minut. 

 
 III dzień -  zdający będą rozwiązywać zadania z języka obcego 

nowożytnego. Cały egzamin z  języka obcego trwać będzie 
60 minut na każdym poziomie. 
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     We wrześniu 2018 roku - rodzice ucznia składają 

dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język 

obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał 

część trzecią egzaminu gimnazjalnego. 
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do 15 października 2018 r. 

 

• Zebranie dokumentacji uprawnień do  
dostosowania warunków i formy 
przeprowadzenia egzaminu – do tego dnia 
rodzice składają wszelkie dokumenty, na 
podstawie których uczeń będzie miał rożnego 
typu dostosowania, np. wydłużony czas pracy 
na egzaminie … 
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Dokumenty upoważniające do dostosowania 
warunków egzaminacyjnych  

• Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  
lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

• Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej 

• Zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez 
lekarza 

• Pozytywna opinia rady pedagogicznej  

    dla ucznia, który był objęty pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole  

§37.4. rozporządzenia o ocenianiu 
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Zgłoszenie uczniów do egzaminu  
w roku szkolnym 2018/2019 

 

do końca listopada 2018 r.  
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Weryfikowanie danych uczniów 
w internetowym serwisie 

informacyjnym dyrektora szkoły 
styczeń 2019 r. 

 

Zweryfikowane listy z danymi uczniów 
opatrzone pieczątkami i podpisem 
dyrektora przesyłane do OKE 

– styczeń 2019 r.  
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Zwolnienia  

z egzaminu gimnazjalnego 

 

Rozpatrywanie wniosków  

od stycznia 2019 r. 
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Jak prezentowane będą wyniki egzaminu? 
 

 Wyniki z egzaminu podane będą w podziale na 

wyniki częściowe: 

- polonistyczny, 

- historyczno-społeczny, 

- matematyczny, 

- przyrodniczy, 

- z języka obcego – poziom podstawowy, 

- z języka obcego – poziom rozszerzony (dla 

tych, którzy kontynuowali naukę) 
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali 
procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu 

 
1) języka polskiego 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie 

3) matematyki 

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

geografii, fizyki, chemii 

5) języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym 

6) języka obcego nowożytnego na poziomie 

rozszerzonym, jeżeli uczeń przystępował do 

części trzeciej na poziomie rozszerzonym 
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Komunikowanie wyników 
egzaminacyjnych 

• Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o 
szczegółowych wynikach swojego egzaminu.  

 
• Dla każdego z zakresów sprawdzanych na 

egzaminie będą podane dwie liczby: wynik 
procentowy i wynik centylowy.  

 
• W zaświadczeniu odnotuje się też wynik trzeciej 

części egzaminu. 
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Wynik procentowy  

 

to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby 

całkowitej), które zdający zdobył za zadania 

mierzące wiadomości i umiejętności z danego 

zakresu.  

 Na przykład jeśli zdający za zadania 

matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 

możliwych do zdobycia, to uzyska wynik 

procentowy równy 77. 
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Wynik centylowy  

to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do 

liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego 

zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający.  

 Na przykład zdający, którego wynik centylowy w 

zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 

85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za 

zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub 

niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik 

wyższy. 
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Ogłoszenie wyników 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
przesyła do szkoły wyniki w 

ustalonym terminie – ostatni 
tydzień roku szkolnego 
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Dziękuję za uwagę  
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