
Egzamin gimnazjalny 2017/2018
• 18 kwietnia 2018r. godz. 9.00 – część 
humanistyczna
•19 kwietnia 2018r. godz. 9.00 – część 
matematyczno-przyrodnicza 
•20 kwietnia 2018r. godz. 9.00 – część 
językowa



1. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, 
obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu: 

• historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut. (godz. 9.00)
• języka polskiego – trwa 90 minut (godz. 11.00)
2. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-

przyrodnicza, obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu: 
• przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii –

trwa 60 minut. (godz. 9.00)
• matematyki – trwa 90 minut (godz. 11.00)
3. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości 

i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego: 
• na poziomie podstawowym – trwa 60 minut (godz. 9.00)
• na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut. (godz. 11.00)



Czas trwania egzaminu dla uczniów             
ze specyficznymi trudnościami w nauce
1. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna: 
• historia i wiedza o społeczeństwie – trwa 80 minut. (godz. 

9.00)
• język polski – trwa 135 minut (godz. 11.00)
2. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-

przyrodnicza:
• przedmioty przyrodnicze – trwa 80 minut. (godz. 9.00)
• matematyka – trwa 135 minut (godz. 11.00)
3.  Część trzecia egzaminu gimnazjalnego - języka obcy 

nowożytny: 
• na poziomie podstawowym – trwa 80 minut (godz. 9.00)
• na poziomie rozszerzonym – trwa 90 minut. (godz. 11.00)



W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. uczniowie 
przychodzą do szkoły na godz.8.30

Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory
wymienione w komunikacie Dyrektora CKE o przyborach, tj. 
• w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego – pióro lub długopis 

z czarnym tuszem/atramentem, 
• dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki –

linijkę. 
Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas 
pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy
nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość 
(np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku 
odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez 
jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. 

Do sali egzaminacyjnej uczniowie nie wnoszą  żadnych 
urządzeń telekomunikacyjnych ani innego sprzętu 

elektronicznego.



Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z zakresu: języka polskiego, matematyki 
oraz języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym



Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z zakresu: historii i wiedzy 
o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego 

na poziomie podstawowym. 



Pierwsza strona arkusza



Karta odpowiedzi



PRZEBIEG EGZAMINU
• O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej 
pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą 
pracować. 

• Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący 
zespołu nadzorującego informuje uczniów o zasadach 
zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego.

•

• 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. 

• W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie 
zespołu nadzorującego. 



PRZEBIEG EGZAMINU
• Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na 

pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz 
egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane 
wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu 
zespołu nadzorującego dany zakres odpowiedniej części egzaminu i 
otrzymuje kompletny arkusz.

• 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. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza 
zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem 
czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem 
jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego 
sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi 
oraz zapisał rozwiązania zadań otwartych na karcie rozwiązań zadań 
egzaminacyjnych.



PRZEBIEG EGZAMINU

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu 
przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: 
• informuje zdających o zakończeniu pracy, 
• wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie 

poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi 
na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają 
obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie), 

• poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę 
czynności wykonywanych przez uczniów, 

• poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie 
arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. 



PRZEBIEG EGZAMINU
Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych 

uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do 
sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych 
przypadkach, jednak nie później niż po 
zakończeniu czynności organizacyjnych, 

decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej 
ucznia spóźnionego podejmuje 

przewodniczący zespołu nadzorującego, ale 
zdający kończy pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.



Egzamin w terminie dodatkowym
• część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) 
• część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek) 
• język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa) 

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje 
uczeń, który: 
• z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym,

• 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. 



Wyniki egzaminu
• 15 czerwca 2018 r. (poprzez serwis OKE lub 

informację od wychowawcy klasy).
• Termin wydania zaświadczeń:22 czerwca 2018 r. 



Wyniki egzaminu 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane 
w procentach  i na skali centylowej. 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują: 
• wynik z języka polskiego 
• wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 
• wynik z matematyki 
• wynik z przedmiotów przyrodniczych 
• wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 
• wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym –

w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej 
egzaminu gimnazjalnego na tym poziomie. 


