
EGZAMIN 
GIMNAZJALNY 

2018/2019 
Klasy III gimnazjalne 



Terminy egzaminu gimnazjalnego 
2018/2019  

 



Część humanistyczna  
– 10 kwietnia 2019 r. (środa) 

• Godz. 9.00 – z  zakresu historii i WOS-u 

60 minut/80 minut 

 

• Godz. 11.00 – z zakresu języka polskiego 

90 minut/135 minut 



Część matematyczno – przyrodnicza 
- 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) 

• Godz. 9.00 – z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych 

60 minut/80 minut 

 

• Godz. 11.00 – z zakresu matematyki 

90 minut/135 minut 

 



Język obcy nowożytny 
 – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) 

• Godz. 9.00 – na poziomie podstawowym 

60 minut/80 minut 

 

• Godz. 11.00 – na poziomie rozszerzonym 

60 minut/90 minut 

 



Termin dodatkowy 

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)  

– część humanistyczna 

 

4 czerwca 2019 r. (wtorek)  

– część matematyczno – przyrodnicza 

 

5 czerwca 2019 r. (środa) 

- Język obcy nowożytny 



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 
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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 
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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 – do 10.20 
 

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 – do 13.15 
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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 – do 10.20 

 
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 – do 13.15 
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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 – do 10.20 

 
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 – 12.30 
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Deklaracja rodzica 

 

     Do 26 września 2018 roku - rodzice ucznia składają 

dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język 

obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał 

część trzecią egzaminu gimnazjalnego. 

(deklaracja 3a i/lub 3d) 
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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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• UPRAWNIENIA DO DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I 
FORM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU 
GIMNAZJALNEGO 

 

 

•           do 15 października 

 
•  podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r.  w 

sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i  młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U.z2015 r, poz.1113) 
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               20-23 Listopada  
 
  1.Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych 

przez radę pedagogiczną dostosowaniach formy i warunków 
egzaminu. 

 
  2.Przyjęcie oświadczeń rodziców  

 o korzystaniu albo niekorzystaniu  

 z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną (4B). 
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Rodzaje dostosowań: 

 

 - Forma  

 - Warunki 
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• Arkusz dostosowany do dysfunkcji ( treść, 
czas, czcionka) 

• Nieprzenoszenie rozwiązań na kartę 
odpowiedzi 

• Obecność nauczyciela wspomagającego lub 
innego specjalisty 

• Wydłużony czas pisania egzaminu 

• Zapisywanie rozwiązań zadań na komputerze 

Przykładowe rodzaje dostosowań 



Przykładowe rodzaje dostosowań - cd 

• Dostosowana płyta CD 
• Dostosowanie warunków przystępowania do 

egzaminu gimnazjalnego do specyfiki choroby 
• Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania 

rozwiązań otwartych ( np. łagodniejsze 
ocenianie błędów ortograficznych u 
dyslektyków) 

• Odczytanie tekstu na głos (tekst powyżej 250 
słów)  

• Oddzielna sala  
 



 

• Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność( niewidomi,słabowidzący, 

niesłyszący, słabosłyszący)- F,W  

• Uczniowie posiadający orzeczenie o 

niedostosowaniem społecznym(W) 

• Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 

nauczania indywidualnego(W) 

• Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo (W) 
 

 

 

 

UCZNIOWIE UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA 
FORM I WARUNKÓW PRZEPROWADZENIA 

EGZAMINU 



UCZNIOWIE UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA FORM 
I WARUNKÓW PRZEPROWADZENIA EGZAMINU 

• Posiadający opinię poradni psychologiczno 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się 
 (dysleksja, dyskalkulia) (W) 

• Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/19 będą 
objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 
szkole (W) ze względu na: 

 trudności adaptacyjne związane z 
wcześniejszym kształceniem za granicą 

 zaburzenia komunikacji językowej 

 sytuację kryzysową lub traumatyczną 

 

 



DOKUMENTY UPOWAŻNIAJĄCE DO 
DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM 
PRZEPROWADZENIA  EGZAMINU 
GIMNAZJALNEGO: 
1.Orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego lub orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
2.Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w 
tym poradni specjalistycznej 
3.Zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez 
lekarza  
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4.Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej 
wniosku nauczyciela lub specjalisty 
prowadzącego zajęcia z uczniem ze względu na 
trudności adaptacyjne związane z 
wcześniejszym kształceniem za granicą, 
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację 
kryzysową lub traumatyczną, po  

uzyskaniu zgody rodziców. 
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Ważne daty: 
15 października – termin końcowy składnia 
dokumentów w szkole uprawniających ucznia do 
dostosowania warunków i/lub form 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 
20 listopada 2018 – przekazanie rodzicom 
pisemnej informacji o formach  i warunkach 
dostosowań na egzaminie gimnazjalnym 
Do 23 listopada 2018 oświadczenie rodziców o 
nieskorzystaniu ze wskazanych dostosowań na 
egzaminie.  
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Zgłoszenie uczniów do egzaminu  
w roku szkolnym 2018/2019 

 

do 30 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.  

30 



 
Zwolnienia  

z egzaminu gimnazjalnego 

 

Rozpatrywanie wniosków  

od stycznia 2019 r. 
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Laureaci i finaliści … 

• Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej 
oraz laureat konkursu przedmiotowego o 
zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, organizowanego z 
zakresy odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego 
nowożytnego z części trzeciej egzaminu. 



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  
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Komunikowanie wyników 
egzaminacyjnych 

• Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o 
szczegółowych wynikach swojego egzaminu.  

 

 

• Jeżeli uczeń przystąpił do egzaminu z języka 
obcego – cz. rozszerzona to w zaświadczeniu 
odnotuje się też wynik trzeciej części 
egzaminu. 
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Ogłoszenie wyników 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
ogłasza wyniki -  14 czerwca 2019 r. i 

przesyła je do szkoły wraz z 
zaświadczeniami. 

 
Termin wydania zaświadczeń oraz 

informacji zdającym 
 – 21 czerwca 2019 r. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 

Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa 

Tel: 22 4570335 

www.oke.waw.pl 

www.cke.edu.pl 

info@oke.waw.pl 

    EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019 

Tel:22
http://www.oke.waw.pl/


 

 

     Psycholog szkolny 

     Anita Różycka 

     (22)58-70-991 

     Pok. 213 
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Dziękuję za uwagę…  
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