
INFORMACJA 
O EGZAMINIE 

GIMNAZJALNYM/
ÓSMOKLASISTY 



Odpowiedzialnym za organizację i przebieg 
egzaminu w szkole jest dyrektor szkoły (PZE)



HARMONOGRAMU 
PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU 
GIMNAZJALNEGO 



TERMIN GŁÓWNY

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
▪ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
▪ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
▪ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
▪ z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
▪ na poziomie podstawowym – godz. 9:00
▪ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

10, 11 i 12 kwietnia uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 7.55
(poranne Słówko)



TERMIN DODATKOWY

1.część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
▪ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
▪ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2.część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
▪ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
▪ z zakresu matematyki – godz. 11:00

3.język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)
▪ na poziomie podstawowym  – godz. 9:00
▪ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00



HARMONOGRAMU 
PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU 
ÓSMOKLASISTY 



TERMIN GŁÓWNY

1. Język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. Matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

15, 16 i 17 kwietnia uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 7.55
(poranne Słówko)



TERMIN DODATKOWY

1. Język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

2. Matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

3. Język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00



ZASADY 
PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU 
GIMNAZJALNEGO/

ÓSMOKLASISTY 



Uczniowie przychodzą do szkoły 
we wszystkie dni egzaminów 
na godz. 7:55 (poranne Słówko)



Czas pracy z arkuszem 

standardowym (w min.)

Czas pracy z arkuszem dla 

uczniów z 

dostosowaniami - 

maksymalnie (w min.)

historia i wos 60 do 80

język polski 90 do 135

przedmioty przyrodnicze 60 do 80

matematyka 90 do 135

język obcy nowożytny (p.p.) 60 do 80

język obcy nowożytny (p.r.) 60 do 90

Egzamin gimnazjalny – czas pracy z arkuszem



Czas pracy z arkuszem 

standardowym (w min.)

Czas pracy z arkuszem dla 

uczniów z dostosowaniami - 

maksymalnie (w min)

język polski 120 do 180

matematyka 100 do 150

język obcy 

nowożytny
90 do 135

Egzamin ósmoklasisty – czas pracy z arkuszem



W przypadku egzaminu 

gimnazjalnego przeprowadzanego                        

w kwietniu i czerwcu:

14 czerwca 2019 r.

14 czerwca 2019 r.

21 czerwca 2019 r.

Termin ogłaszania wyników 

egzaminu gimnazjalnego
Termin przekazania szkołom 

wyników i zaświadczeń
Termin wydania 

zaświadczeń oraz informacji 

OGŁASZANIE WYNIKÓW



W przypadku egzaminu 

ósmoklasisty przeprowadzanego                        

w kwietniu i czerwcu:

14 czerwca 2019 r.

14 czerwca 2019 r.

21 czerwca 2019 r.

Termin ogłaszania wyników 

egzaminu ósmoklasisty
Termin przekazania szkołom 

wyników i zaświadczeń
Termin wydania 

zaświadczeń oraz informacji 

OGŁASZANIE WYNIKÓW



1. W pierwsze dwa dni egzamin odbywa się na sali gimnastycznej, 

a dla uczniów z dostosowaniami – na łączniku szkoły lub 

w salach lekcyjnych. 

W trzecim dniu egzaminu – język obcy nowożytny – egzamin 

odbywa się w mniejszych grupach w salach lekcyjnych, celem 

zapewnienia dobrego odbioru tekstu słuchanego.

2. Przydziały uczniów do sal wywieszone są na tablicy ogłoszeń na 

I piętrze.



16

WSZELKIE

URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE



17

Długopis lub pióro z czarnym 

tuszem/atramentem

Butelka z wodą przekazana przez szkołę

Linijka (tylko na egzaminie z matematyki)



▪ Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający
tożsamość(np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

▪ O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej
pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

Około godziny 8:10



Po rozdaniu arkuszy (uczeń stosuje się do poleceń 

przewodniczącego zespołu nadzorującego):

▪ Sprawdzenie kompletności arkusza

▪ Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

▪ Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych 
miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz 
naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje 
arkusza egzaminacyjnego.

▪ Zapoznanie się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną 
na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. 

▪ Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających 
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. 

▪ W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.



Zasady zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego:

▪ W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali
egzaminacyjnej.

▪ 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
na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku,
a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej
sali.

▪ Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze
sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że
taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego
przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.



Zasady oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

▪ Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz
i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub
członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność
materiałów.

▪ Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając
pracy pozostałym piszącym ( uczniowie wychodzą w ciszy poza teren sali
egzaminacyjnej).

▪ Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem uczniowi nie wolno
rozwiązywać zadań egzaminacyjnych. Dodatkowe 5 minut może być
przeznaczone jedynie na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi
do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają
obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

▪ Uczniowie po tym czasie odkładają arkusze egzaminacyjne na brzeg stolika
i nie wychodzą z sali dopóki ich praca nie zostanie odebrana przez członków
ZN.



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

Egzamin gimnazjalny/ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać 

danemu zdającemu unieważniony:

- przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

- przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.



➢ stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 

➢ wniesienia   lub   korzystania   przez   ucznia   w   sali   egzaminacyjnej   

z   urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 

pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

➢ zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego 

przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

Unieważnienie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
następuje w przypadku:



➢ stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 

egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez 

ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych 

sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi 

lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia

➢ zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń 

związanych z ruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania 

egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu 

➢ zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów 

dotyczących przeprowadzania egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło 

wpłynąć na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z 

urzędu)

➢ niemożności ustalenia wyniku egzaminu z danego przedmiotu z powodu 

zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej 

Unieważnienie przez dyrektora OKE następuje w przypadku:


