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Egzamin ma formę pisemną.  

Przystąpienie do egzaminu  

jest warunkiem ukończenia szkoły,  

ale nie określa się minimalnego wyniku,  

jaki zdający powinien uzyskać,  

toteż egzaminu nie można nie zdać. 

JEDNAK RODZICU PAMIĘTAJ !!! 

 

IM LEPSZY WYNIK,  

TYM LEPSZA SZKOŁA I PRZYSZŁOŚĆ  

TWOJEGO DZIECKA. 



EGZAMIN 

GIMNAZJALNY 



EGZAMIN W TERMINIE GŁÓWNYM 

10 kwietnia 2019 r. (środa)  

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00  

 

11 kwietnia 2019 r. (czwartek) 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  
z zakresu matematyki – godz. 11:00  

 

12 kwietnia 2019 r. (piątek) 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 



TERMIN EGZAMINU 

 

 Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych 

( udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim) 

nie przystąpi do egzaminu w  terminie głównym,  

przystępuje do niego w terminie dodatkowym. 

Nie ma to wpływu na proces rekrutacji, bowiem 

wyniki uczniowie otrzymują w tym samym terminie. 



EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM 

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)  

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00  

 

4 czerwca 2019 r. (wtorek) 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  
z zakresu matematyki – godz. 11:00  

 

5 czerwca 2019 r. (środa) 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 



TERMINY WYNIKÓW 

Termin ogłoszenia wyników  

egzaminu gimnazjalnego  

oraz przekazania szkołom  

wyników i zaświadczeń:  

14 czerwca 2019 r.  

Termin wydania zaświadczeń  

oraz informacji zdającym: 

 21 czerwca 2019 r. 



INFORMACJE OGÓLNE 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:  
 
•    humanistycznej  
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie  
oraz z zakresu języka polskiego 
 
•    matematyczno-przyrodniczej  
z zakresu przedmiotów przyrodniczych  
i z zakresu matematyki 
 
•    z języka obcego nowożytnego. 



Język obcy nowożytny 

Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków:  

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,  

niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.  

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole  

jako przedmiotu obowiązkowego. 

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  

ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista.  

Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy  

tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się  

również w szkole podstawowej, ale mogą do niego przystąpić także pozostali,  

jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. 

 



CZAS TRWANIA EGZAMINU 

CZĘŚCI  

HUMANISTYCZNA I MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA  

trwają po 150 minut.  

Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki  

trwa po 90 minut,  

a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu przedmiotów przyrodniczych  

trwa po 60 minut.  

(90 minut + 60 minut = 150 minut) 

 

CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO  

trwa 60 minut  

na każdym z poziomów:  

podstawowym i rozszerzonym. 



Zadania na egzaminie gimnazjalnym 

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, 
przedmiotów przyrodniczych  

oraz języka obcego nowożytnego (p. podstawowy) 
mają formę zamkniętą.  

 
W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego, 

matematyki i języka obcego (p. rozszerzony)  
oprócz zadań zamkniętych  

znajdują się również zadania otwarte.  



EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY 



EGZAMIN W TERMINIE GŁÓWNYM 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)  

 
język polski – godz. 9:00  

 

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) 

 
matematyka – godz. 9:00  

 

17 kwietnia 2019 r. (środa) 
 

język obcy nowożytny – godz. 9:00 



TERMIN EGZAMINU 

 
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych  
( udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim) 
nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym,  
przystępuje do niego w terminie dodatkowym. 

Nie ma to wpływu na proces rekrutacji, bowiem 
wyniki uczniowie otrzymują w tym samym terminie. 

. 



EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM 

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)  

 
język polski – godz. 11:00  

 

4 czerwca 2019 r. (wtorek) 

 
matematyka – godz. 11:00  

 

5 czerwca 2019 r. (środa) 
 

język obcy nowożytny – godz. 11:00 



TERMINY WYNIKÓW 

Termin ogłoszenia wyników  

egzaminu ósmoklasisty 

oraz przekazania szkołom  

wyników i zaświadczeń:  

14 czerwca 2019 r.  

Termin wydania zaświadczeń  

oraz informacji zdającym: 

 21 czerwca 2019 r. 



• obowiązkowy - jest warunkiem ukończenia 

szkoły podstawowej  

• pisemny - zawiera zadania otwarte i zamknięte 
 

• diagnostyczny - nie można go nie zdać 

• rekrutacyjny - jego wynik może decydować o 

dostaniu się do wybranej szkoły 

ponadpodstawowej 

 



INFORMACJE OGÓLNE 
 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu  
z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

• języka polskiego 

• matematyki 

• języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, 
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński  
lub włoski) 

 
Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się  
w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 



• DZIEŃ PIERWSZY - JĘZYK POLSKI  

120 minut  
(przedłużenie dla osób z dostosowaniami do 180 minut) 

• DZIEŃ DRUGI – MATEMATYKA 

100 minut  
(przedłużenie do 150 minut) 

• TRZECI DZIEŃ – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY  

90 minut  
(przedłużenie do 135 minut) 

 

 

 

 

 



ZADANIA NA EGZAMINIE 

ÓSMOKLASISTY 

W arkuszu egzaminacyjnym  

z każdego przedmiotu znajdą się  

zarówno zadania zamknięte  

(tj. takie, w których uczeń wybiera jedną 

odpowiedź z kilku podanych) 

jak i zadania otwarte  

(tj. takie, w których uczeń samodzielnie 

formułuje odpowiedź). 



Zachęcamy do zapoznania się  

z materiałami przygotowanymi  

przez Centralną Komisje Egzaminacyjną 

dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty.  

Na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-

osmoklasisty/materialy-dodatkowe/ 

Znajdują się filmy instruktażowe.  

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/


EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY  

I EGZAMIN 

GIMNAZJANY 



POMOCE DYDAKTYCZNE 

C O    M O Ż N A    M I E Ć  ? 

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą  

wyłącznie przybory do pisania:  

pióro lub długopis z czarnym tuszem,  

a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki  

również linijkę.  

 

 



C O    M O Ż N A     M I E Ć  ? 

 Na egzamin uczeń może wnieść  

do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.  

Woda może również być zapewniona przez szkołę.  

 

 

 

 

 

Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym  

butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika,  

aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.  

 

 



POMOCE DYDAKTYCZNE 
C Z E G O    N I E    M O Ż N A    M I E Ć  ? 

 

Na egzaminie  
nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.  

 

Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

 

KALKULATORY 

  

SŁOWNIKI 

 

URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE 



PRZEBIEG EGZAMINU 

• o wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej 
pojedynczo; 

• losowanie numeru stolika; 

• kodowanie arkusza egzaminacyjnego; 

• sprawdzenie kompletności arkusza; 

• rozpoczęcie pracy po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela; 

• zgłaszanie problemów i potrzeby wyjścia do toalety; 

• zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi; 

• dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę; 

• oddawanie arkusza według ogłoszonych przed egzaminem zasad; 

• samodzielne pisanie pracy; 

• zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych.  



ZASADY ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI  

NA KARCIE ODPOWIEDZI 

 ( dot. tylko tych uczniów, którzy mają obowiązek 

zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi) 

• Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje 
odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie 
długopisem lub piórem z czarnym tuszem; 
 

• Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych 
na karcie odpowiedzi  
 

    (Nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabo widzących, 
niesłyszących i słabo słyszących, oraz uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się). 



PODCZAS EGZAMINU 
W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje 
samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu,  
a w szczególności: 
 

  nie opuszcza sali egzaminacyjnej  
 
(Tylko w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu  
nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali 
egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 
kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób 
udzielających pomocy medycznej.  
 
W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką 
potrzebę przez  podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia 
przewodniczącego zespołu nadzorującego  zdający pozostawia  
zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego 
nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu  
w danej sali). 



PODCZAS EGZAMINU cd. 

 nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca; 

 

w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi; 

 

 nie wypowiada uwag i komentarzy; 

 

 nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań 

egzaminacyjnych. 



www.cke.edu.pl 

Na stronie internetowej CKE 

w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu  

i egzaminowi ósmoklasisty  

dostępne są: 

• informatory o egzaminie gimnazjalnym i ósmoklasisty; 

• przykładowe arkusze egzaminacyjne; 

• arkusze egzaminacyjne z egzaminu gimnazjalnego z ubiegłych lat. 

 



                            Przygotowała Małgorzata Żdan 

                                            Wicedyrektor SP 397 


