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Terminy egzaminu

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: 

• humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu 
języka polskiego-18 kwietnia 2018, 

• matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z 
zakresu matematyki- 19 kwietnia 2018, 

• z języka obcego nowożytnego-20 kwietnia 2018.



Ważne terminy

• Do 30 września 2017 roku należy złożyć deklarację wyboru języka obcego, 

który będzie zdawał uczeń na egzaminie

• Przy wyborze języka angielskiego- obowiązkowo część podstawowa i 

ponadpodstawowa

• Przy wyborze języka rosyjskiego, niemieckiego- obowiązkowo część 

podstawowa a ponadpodstawowa do wyboru



Dostosowanie egzaminu

Do 15 października 2017 roku należy złożyć Dyrektorowi szkoły opinie, 

orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie 

dostosowania formy zdawania egzaminu



Dostosowanie egzaminu

• specyficzne trudności w uczeniu się np. dysleksja

• choroba

• orzeczenie o kształceniu specjalnym



Sposoby dostosowania

• Wydłużony czas pracy

• Nauczyciel wspomagający

• Szczegółowe zasady oceniania



Czas trwania egzaminu

Część I- godz. 9:00- 10:00;

Część II- godz. 11:00-12:30;

Język obcy część II-11:00-12:00

Jeżeli uczniowi przysługuje dostosowanie w formie wydłużonego czasu pracy, 

to jest on wydłużony o 20 min cz. I i o 45 min. cz. II, a w języku obcym o 30 

min

Na salę nie można wejść po godzinie 9:00, czyli po otwarciu arkuszy



Obowiązki

• Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu. Zwolnienia z egzaminu w szczególnych 
przypadkach dokonuje Dyrektor OKE

• O wszelkich przyczynach nieobecności na Sali należy tego samego dnia poinformować 
dyrektora szkoły

• W czasie egzaminu należy mieć długopis z czarnym tuszem i na części matematycznej linijkę

• Zakaz wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych

• Można zabrać ze sobą małą butelkę z wodą

• Każdy uczeń losuje miejsce na Sali

• Każdy uczeń w czasie egzaminu pracuje samodzielnie



Wyniki

Zaświadczenie o wyniku z egzaminu, uczniowie otrzymują w dniu zakończenia 

roku szkolnego

• 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. 



Uprawnienia

Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów 

objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony z danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego nowożytnego z 

trzeciej części tego egzaminu. 

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu lub z części 

trzeciej egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym najwyższego 

wyniku.


