
 
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2017 r. w sprawie 

 egzaminu 
gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 
 
 
Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy  r. o 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), ,  
sposobach m przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb: 
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niedostosowanych 

 oraz   
 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 1 

. 
 
 
1. Dostosowanie formy 

 

2. Dostosowanie  przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  
a. 

 
b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

 
c.  
d. egzaminu 

gimnazjalnego 
e. egzaminu 

gimnazjalnego
 

f. egzaminu gimnazjalnego nauczyciela 
 czytaniu lub pisaniu2 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego 

 uczniem lub pomocy 
w  

3. 
 

4. Uczniowie uprawnieni do dostosowania: 
 

Lp.  
Dostosowanie  

Podstawa (dokument) 
formy  

1. 
 

tak tak orzeczenie3 

2. 
niedostosowaniem 

 

nie tak orzeczenie 

3. 
nauczania 

nie tak orzeczenie 

4. chory lub niesprawny czasowo nie tak 
 o stanie 

zdrowia wydane przez 
lekarza 

5. 

psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
o specyficznych trudn  
z  

nie tak 
opinia poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej4 



Lp.  
Dostosowanie  

Podstawa (dokument) 
formy  

6. 

7/2018 
psychologiczno-  
na: 
a. 

 
b.  
c.  

nie tak 
pozytywna opinia rady 
pedagogicznej 

7. 

165 ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r.  (cudzoziemiec)1, 

utrudnia zrozumienie czytanego tekstu 

tak tak 
pozytywna opinia rady 
pedagogicznej 

 
5. pkt 4.4., 

15 7 r. W sytuacjach 
 

po otrzymaniu dokumentu. 

6. pkt 4.6. i 4.7., jest wydawana na wniosek: 

a. -

 

b.  

7. 4.2. 4.6. 
egzaminacyjnych. D .7. nie 

 

8. 
rowadzania egzaminu 

7 r. 

9. orm 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, wskazanych w Tabeli 1.
dostosowania wa danego ucznia. 

10. 
ji egzaminacyjnej z wnioskiem 

o egzaminu gimnazjalnego w warunkach 

w niniejszym komunikacie. 
dokumentami. Uzgodnienia pom  
egzaminacyjnej  do 10 listopada 2017 r. 

o  

11. Do 20 listopada 2017 r. d
 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego)   o wskazanych sposobach dostosowania 
 formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych 

i  tego ucznia. 

12.  
owa w pkt 11.,  23 listopada 

2017 r. u wymienionym w pkt 11.). 

13. 
 po 30 listopada 2017 r., 



 

ania egzaminu gimnazjalnego dla 
danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia. 

14. 
i . 

15. Egzamin gimnazja  korzysta z co najmniej 
 

a. korz  
b.  
c.  w czytaniu lub pisaniu 
d.  

16. Gdy do 
dostosowania wymienione w pkt 15a i 15b, 

 gimnazjalnego 
obcych. 

17. Komunikacie   arkusza 
arkuszem  egzaminu 

gimnazjalnego: 

 
  

   
   

Czas pracy z arkuszem  
arkusza  

18.  k czytaniu i/lub pisaniu, przebieg 

pracy egzaminacyjnej. 

19. N
 

w jako jeden z nauczycieli. 

20. 

gimnazjalnego w danej sali egzaminacy
  

21.  komputera lub 
Informacji o sposobie organizacji 

i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  roku szkolnym 2017/2018. 

22. 
 w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

 w stopniu 
 



23. potrzebie ks
5 pkt 22

ia do egzaminu gimnazjalnego lub jego 
  

24. 

gimnazja

w ie 

 

25.  uwagi 
na 

wymaga pisemnego 
porozumienia z aminacyjnej (do 10 
listopada 2017 r.).  

26. 

przeprowadzenie egzaminu w 
 

 
 

_____________________________________________________________________ 

1 Dz.U. z 2017 r. poz. 59, ze zm. 
  

2  
 

  

3 Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
 spra-

-pedagogicz-
nych (Dz.U. Nr 173, poz. 1072).  

  

4 Opinia poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
niepublicznej poradni specj 127 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

Dz.U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.  art. 168 tej 
-pedagogicznych. 

Opinia 
 

na egzaminach na kolejnych etapach edukacyjnych.  
 
Zgodnie z przepisami ust. 2 i 3 

Dz.U. 
2015 r., poz. 843, ze zm.) n
logiczno-pedagogicznej pro

 uza-
  nej  przekazuje wniosek wraz 

z -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
i  

  

5 

 , z autyzmem, w tym z 
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Tabela 1. S  przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 
2017/2018 
 

Uprawnieni do 
dostosowania 

Sposoby dostosowania 

I. Uczniowie niesłyszący,  
uczniowie słabosłyszący  
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego)  

1. Arkusz 
 

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej obowiązujący (nie
przedłużenia) –

2. 

odpowiedzi.  

surdopedagoga 
iem 

 
  

II. Uczniowie niewidomi  
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Arkusz: 
 

b) w czarnodruku 
 

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej jest obowiązujący (nie
przedłużenia) –

z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD 
wydłużonymi przerwami na zapoznanie się 

zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i

2. Arkusze w czarnodruku , 

z komputera)  porozumieniu z dyrektorem 
 30 listopada 

2017 r. 

z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD 
wydłużonymi przerwami na zapoznanie się 

zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i

3. Korzystanie specjalistycznego, 
. 

odczytuje uczniowi polecenia i teksty z czarnodruku oraz zapisuje 
 

tyflopedagoga ( iem 

 uczniem i 
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Uprawnieni do 
dostosowania 

Sposoby dostosowania 

III. Uczniowie słabowidzący  
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego) 

1. Arkusz 

Arial 24 pkt). 

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej jest obowiązujący (nie
przedłużenia) –

z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD 
wydłużonymi przerwami na zapoznanie się 

i sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i

2. 

odpowiedzi. 
3. Arkusze , 
CD   

 
komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2017 r. 

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej jest obowiązujący (nie
przedłużenia) –

z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD 
wydłużonymi przerwami na zapoznanie się 

zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i

 
 

6. Korzystanie z pomocy nauczyc  pisaniu 
i/lub czytaniu.  

Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy wada wzroku znacznie utrudnia lub 
możliwia uczniowi/słuchaczowi 

wspomagającego muszą być zamówione wporozumieniu z dyrektorem właściwej 
okręgowej komisji egzaminacyjnej do 

tyflopedagoga ( iem 

z uczniem i 
 . 
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Uprawnieni do 
dostosowania 

Sposoby dostosowania 

IV. Uczniowie 
niepełnosprawni ruchowo 
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego)  
 
Uczniowie z czasową 
niesprawnością rąk  

o stanie zdrowia wydanego 
przez lekarza) 
 

1. 
arkusz dostosowany do dysfunkcji; arkusz  
w porozumieniu z 
egzaminacyjnej do 30 listopada 2017 r. 

z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z
dostosowanym do potrzeb tej grupy uczniów (odpowiednio wydłużone przerwy
zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i

2 w pkt 17. Komunikatu.   
3. Zaznaczanie 

odpowiedzi. 
4  
5. Korzystanie z pomocy nauczyc  pisaniu 
lub czytaniu.  

Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w
dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 

– jeżeli niesprawność wystąpi po tym terminie –niezwłocznie po otrzymaniu 
zaświadczenia o stanie z

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego 
dostosowania oznacza automatyczne przyznanie płyty CD z dostosowanym 
nagraniem wraz z przedłużeniem czasu tr

6 standardowych 

z 

 30 listopada 2017 r.  

określonego w pkt . w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu 
– –

7. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia. 
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Uprawnieni do 
dostosowania 

Sposoby dostosowania 

V. Uczniowie z afazją 
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego)  

1. 
, bez 

odpowiedzi. 
17. Komunikatu. 

3. Korzystanie z pomocy nauczyc
i/lub czytaniu. W 

). 

Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w
z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego 
zyznanie płyty CD z dostosowanym 

nagraniem wraz z przedłużeniem cza

zasad oceniania 

matematyki, jak dla  specyficznymi ami 
w  

 

 ich wykonanie, 
 

 30 listopada 2017 r.  

określonego w pkt V.2 maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu 
– –

specjalisty z zakresu 
iem 

kontaktu z uczniem i 
   

VI. Uczniowie 
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim 
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego) 

1. Arkusz 
 

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej jest obowiązujący (nie
przedłużenia) –

z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z
dostosowanym do potrzeb tej grupy uczniów odpowiednio wydłużone 
na zapoznanie się zzadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i

2. Zaznaczanie odpowiedzi do 

odpowiedzi.  
specjalisty z zakresu 

iem 
 kontaktu 

z uczniem i 
i  
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Uprawnieni do 
dostosowania 

Sposoby dostosowania 

VII. Uczniowie z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera  
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego)  

1. Arkusz 
 

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej jest obowiązujący (nie
przedłużenia) –

z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD 
wydłużonymi przerwami na zapoznanie się 

zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i

w zeszycie 
zada
odpowiedzi. 

  

dla nauczyciela wspomagającego mus być zamówion
właściw

pracy egzaminacyjnej LUB gdy 
 

(osoba ta 
iem  

6. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia. 
VIII. Uczniowie 
z przewlekłymi  
chorobami 
(na podstawie orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego 
nau
o stanie zdrowia wydanego 
przez lekarza)  

i  
 egzaminu 

gimnazjalnego do specyfiki choroby.  
, w pkt 17. Komunikatu. 

 w pisaniu 
i/lub czytaniu,  lub czytanie. 

dla nauczyciela wspomagającego mus być zamówion
właściw okręgow

części trzeciej 
dostosowania oznacza automatyczne przyznanie płyty CD z
nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi 

słuchu i Korzystanie z płyty z
ania dostosowania określonego w pkt VI

przedłużenia czasu 
– –
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Uprawnieni do 
dostosowania 

Sposoby dostosowania 

IX. Uczniowie chorzy lub 
niesprawni czasowo  
(na podstawie dczenia 
o stanie zdrowia wydanego 
przez lekarza)  
 
 

i  . 
2.  egzaminu 
gimnazjalnego do specyfiki choroby. 
3. 

do  egzaminu w oddzielnej sali). Przyznanie tego dostosowania 
wymaga pisemnego porozumienia z dyrektorem 

. 

części trzeciej 
oznacza automatyczne przyznanie płyty CD z

nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi 
słuchu i ich wykonanie). Korzystanie z płyty z

nagraniem wymaga przyznania dostosowania określonego Komunikatu 
maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania 

– –

X. Uczniowie 
ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się, 
w tym: 

 
(na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-  
-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej)  

1. 

odpowiedzi. 
, w pkt 17. Komunikatu. 

 
tylko wtedy, gdy 
odczytanie pracy egzaminacyjnej). 
4
zapisuje odpowiedzi  

 nauczycielem). 

dla nauczyciela wspomagającego mus być zamówion
dyrektorem właściwej komisji egzaminacyjnej 

części trzeciej 
dostosowania oznacza automatyczne przyznanie płyty CD z
nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi 

słuchu i ich wykonanie). Korzystanie z płyty z
nania dostosowania określonego w pkt 

maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania 
– –

5. Pomoc nauczyciela 
 , 

 po 250 s
 

gimnazjalnego (mo   
znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie 
tekstu  samodzielnym 
czytaniu i  opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej).  
6. zasad oceniania 
otwartych 

 uczeniu 
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Uprawnieni do 
dostosowania 

Sposoby dostosowania 

XI. Uczniowie 
niedostosowani społecznie 
lub zagrożeni 
niedostosowaniem 
społecznym  
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego) 

resocjalizacji lub socjoterapeuty 
jest do 

kontaktu z uczniem.  
w pkt 17. Komunikatu, 

w  
w oddzielnej sali. 

sytuacji 
kryzysowej lub 
traumatycznej 
(na podstawie pozytywnej 
opinii rady pedagogicznej) 

1.  
jest dla uzyskania 

.  
2. , w pkt 17. Komunikatu, 
w  

 oddzielnej sali. 

trudności 
adaptacyjne związane 
z wcześniejszym 
kształceniem za granicą  
(na podstawie pozytywnej 
opinii rady pedagogicznej) 

1. , w pkt 17. Komunikatu, 
w  

 oddzielnej sali.  
3. zasad oceniania zad

 
ze specyficznymi ami w 
uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem 

komisji egzaminacyjnej. 
XIV. Uczniowie 
z zaburzeniami komunikacji 
językowej   
(na podstawie pozytywnej 
opinii rady pedagogicznej lub 
opinii poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej) 

1. Przed w pkt 17. Komunikatu, 
w  

2. Korzystanie z pomocy nauczyc
i/lub czytaniu. 

dla nauczyciela wspomagającego mus być zamówion
dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej 

części trzeciej 
dostosowania oznacza automatyczne przyznanie płyty CD z

wraz z przedłużeniem czasu trwania egzaminu 

zasad oceniania 
 oraz  

specyficznymi ami w , 
zi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu 

z  

arkuszy  

nie ze  ich wykonanie, 

komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2017 r.  

określonego w pkt XIV.1. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu 
– –
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Uprawnieni do 
dostosowania 

Sposoby dostosowania 

mowa w art. 165 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 
(cudzoziemcy  

zrozumienie czytanego tekstu 
(na podstawie pozytywnej 
opinii rady pedagogicznej) 

 
i/  

musząbyć zamówi porozumieniu z dyrektorem właściwej 
okręgowej komisji egzaminacyjnej do

 17. Komunikatu, 
w  
gimnazjalnego) 

egzaminu gimnazjalnego w oddzielnej sali 
. 

-
-polskiego) w wersji papierowej 

lub elektronicznej 
gimnazjalnego)  

5. zasad oceniania 
 specyficznymi 

ami w zi taka uzasadniona 
potrzeba, w porozumieniu z 
komisji egzaminacyjnej. 

 
 
 

Tabela 2. Czas trwania   
 
 Czas trwania (min) 

arkusz  
standar-

dowy 

czasu, o 
rym mowa 
w pkt 16. 

Komunikatu 

arkusz dla 
 auty-

zmem, w tym 
z  
Aspergera 

arkusz dla 

 

arkusz 

niewido-
mych 

arkusz dla 
 

 
i -

cych 

arkusz dla 
 

 

w stopniu lek-
kim 

G1 G1 G2* G4,5* G6* G7 G8* 

historia i wiedza 
o  

60 do 80 do 80 do 80 do 80 do 80 do 80 

 90 do 135 do 135 do 135 do 135 do 135 do 135 
przedmioty 
przyrodnicze 

60 do 80 do 80 do 80 do 80 do 80 do 80 

matematyka 90 do 135 do 135 do 135 do 135 do 135 do 135 
 

(poziom podstawowy) 
60 do 80 do 80 do 80 do 80 do 80 do 80 

 
(poziom rozszerzony) 

60 do 90 do 90 do 90 do 90 do 90 do 90 

 
* W przypadku  opracowana yta CD 
z dostosowanym nagraniem (zgodnie z opisem w Tabeli 1.). 
 

 


