PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM
1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego1 oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:
a. w terminie głównym:
■ 18, 19, 20 kwietnia 2018r.
b. w terminie dodatkowym:
■ 4, 5, 6 czerwca 2018r.
3. Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym ALBO
b. przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu
przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor
OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego.
Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest
uczniem lub słuchaczem.
4. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.
5. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
a. w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
b. w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu
matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
c. w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
6. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
7. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna- 18 kwietnia 2018r. - obejmująca
wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. historii i wiedzy o społeczeństwie- godz. 9:00- trwa 60 minut (czas wydłużony: 80 min.)
b. języka polskiego – godz. 11:00 - trwa 90 minut (czas wydłużony: 135 min.)
8. Część druga egzaminu gimnazjalnego - matematyczno-przyrodnicza -19 kwietnia 2018r.-obejmująca
wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii –godz. 9:00- trwa 60 minut
(czas wydłużony: 80 min.)
b. matematyki – godz.11:00- trwa 90 minut (czas wydłużony: 135 min.)
9. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka
obcego nowożytnego 20 kwietnia 2018r.:
a. na poziomie podstawowym – godz. 9:00-trwa 60 minut (czas wydłużony: 80 min.)
b. na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 - trwa 60 minut (czas wydłużony: 90 min.)
10. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
11. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń PG3 przystępuje z jednego z następujących
języków obcych nowożytnych: angielskiego, rosyjskiego.
12. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego,
którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
13. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:
a. podstawowym - obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0
b. rozszerzonym - obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.
14. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego,
którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego

języka na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem pkt 2.1.16.
15. Uczeń lub słuchacz, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w pkt 2.1.14., przystępuje do
egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka
na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza.
16. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia):
- uczeń przychodzi do szkoły na godzinę 8:00, posiada ważną legitymację szkolną, nie opuszcza terenu
szkoły w czasie przerwy między częściami egzaminu
- każdego dnia uczniowie wchodzą do sali wg odczytywanej przez nauczyciela listy, losują numer
stolika, przy którym będą pracować
- po zajęciu miejsca pracują zgodnie z instrukcją przewodniczącego Zespołu Nadzorującego, w tym:
■ kodują arkusz egzaminacyjny
■ sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego
■ rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
■ zgłaszają konieczność skorzystania z toalety przez podniesienie ręki, zachowując ciszę
■ zgłaszają wcześniejsze zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym przez podniesienie
ręki, zachowując ciszę
■ przestrzegają zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy zgodnie
z instrukcją nauczyciela
■ zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi przez zamalowanie odpowiedniego kwadratu,
błędne odpowiedzi otaczają kółkiem,
■ uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi,
zaznaczają je przy zadaniach
■ po zakończeniu pracy z arkuszem, uczniowi mają dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na
sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
- obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania
z takich urządzeń w tej sali
- uczniowie rozwiązują zadania egzaminacyjne i zaznaczają odpowiedzi długopisem z czarnym tuszem
lub piórem z czarnym atramentem, na egzamin z matematyki , poza długopisem/piórem przynoszą
linijkę ( rysunki potrzebne do rozwiązywania zadań wykonują długopisem)
- na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z odpowiednich
słowników korzystać mogą wyłącznie uczniowie- cudzoziemcy)
- uczniów obowiązuje konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
17. Uczeń i jego rodzic ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
18. Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl.w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu)
dostępne są:
a. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne
c. arkusze egzaminacyjne z lat 2012-20
19. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 15 czerwca 2018 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu otrzymają 22 czerwca 2018 r
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a. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:
■ losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również
wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce,
przy którym będą pracować
■ kodowania arkusza egzaminacyjnego
■ sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego
■ rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
■ zgłaszania konieczności skorzystania z toalety
■ zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy
b. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut)
przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
c. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z
takich urządzeń w tej sali
d. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej ; należy również
przekazać zdającym, że na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora oraz
słowników
e. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
f. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl.w
zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:
d. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
e. przykładowe arkusze egzaminacyjne
f. arkusze egzaminacyjne z lat 2012-2017.
Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie
odpowiedzi, wiedzą o tym.
Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie
powinni być obecni w szkole; czy muszą przemieścić się z sali do sali po zakończeniu pierwszego
zakresu albo poziomu danej części egzaminu danego dnia.
Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają 15 czerwca 2018 r., a
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 22 czerwca 2018 r.

