
 

 
 

Informacja dla ucznia przystępującego 

do egzaminu gimnazjalnego i jego Rodzica 
 

1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.). 
 

2. Egzamin gimnazjalny odbywa się w kwietniu (18, 19 i 20 kwietnia 2018 r.). Uczeń, który          

z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie  przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje 

do niego w terminie dodatkowym (4, 5 i 6 czerwca 2018 r.).  
 

3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia 

 gimnazjum, nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż 

 egzaminu nie można nie zdać.  
 

4. W dniu egzaminu uczniowie w stroju galowym stawiają się o godz. 8
15

 przed gabinetem     

ks. Dyrektora z legitymacją szkolną. 
 

5. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części,  a każda część z dwóch zakresów:  
 

a. część pierwsza (humanistyczna) – 18 kwietnia 2018 r. 

 zakres z historii i wos-u - godz. rozpoczęcia 9
00

, czas trwania egzaminu - 60 minut (80 minut dla 

osób z wydłużonym czasem)  

 zakres z języka polskiego - godz. rozpoczęcia 11
00

, czas trwania egzaminu -
 
90 minut (135 minut 

dla osób z wydłużonym czasem) 

b. część druga (matematyczno-przyrodnicza) – 19 kwietnia 2018 r.  

 zakres z przedmiotów  przyrodniczych - godz. rozpoczęcia 9
00

, czas trwania egzaminu - 60 minut 

(80 minut dla osób z wydłużonym czasem)  

 zakres z matematyki - godz. rozpoczęcia 11
00

, czas trwania egzaminu
 
- 90 minut (135 minut dla 

osób z wydłużonym czasem) 

c. część trzecia (język obcy nowożytny) 20 kwietnia 2018 r. 

 zakres z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowy - godz. rozpoczęcia 9
00

, 

czas trwania egzaminu - 60 minut (80 minut dla osób z wydłużonym czasem) 

 zakres z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - godz. rozpoczęcia 

11
00

, czas trwania egzaminu
 
-
 
60 minut (90 minut dla osób z wydłużonym czasem) 

 

6. Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą, w czasie, której uczniowie nie 

opuszczają budynku szkoły, o godzinie 10
40

  ustawiają się przed drzwiami sali, w której zdają 

kolejny zakres egzaminu. 
 

7. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis            

z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki 

również linijkę.  Można też wnieść małą butelkę wody (max. 0,5 litra). 
 

Nie wolno wnosić  i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
 
 

8. Zdający przyporządkowani są do poszczególnych sal, na drzwiach wywieszona będzie lista. 

Wchodząc okazują legitymację szkolną, losują numerek stolika, przy którym będą pracować, 

dostają kopertkę gdzie znajdują się naklejki z numerem PESEL i kodem ucznia.  
 

9. O 9
00

 a po przerwie o 11
00

 zostaną rozdane arkusze egzaminacyjne (uczniowie spóźnieni nie 

zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej). Następnie uczniowie postępują zgodnie z 

poleceniami przewodniczącego zespołu nadzorującego m.in. zapoznają się z instrukcja na 

pierwszej stronie arkusza, sprawdzają kompletność zestawu i przystępują do kodowania arkusza 

egzaminacyjnego. Uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności 

związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.  
 



 

 
 

10. Zdający mają obowiązek przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – zamalowanie 

odpowiedniego pola na karcie odpowiedzi (osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zaznaczają odpowiedź w arkuszu). 
 

11. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przewodniczący zespołu nadzorującego 

przypomina uczniom o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.   

Zdający po zakończonym czasie mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 
 

12. Uczeń, który skończył pisać przed wyznaczonym czasem, podnosi rękę i czeka na podejście 

przewodniczącego ZN lub członka ZN, po sprawdzeniu poprawności kodowania i przeniesieniu 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi może wyjść z sali. 
 

13. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiazywania zadań przez ucznia, wniesienia 

lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzeń telekomunikacyjnych albo materiałów 

niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach jak również zakłócania przez 

zdającego prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu egzaminu gimnazjalnego 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi dany zakres 

albo poziom odpowiedniej części egzaminu.  
 

14. Jeżeli podczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z 

przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu danej części egzaminu 

gimnazjalnego. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do 

egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego w terminie dodatkowym.  

Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo 

postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje 

decyzję rodziców dyrektorowi OKE.  

Jeżeli ta sytuacja ma miejsce podczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie 

dodatkowym, decyzję, co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
 

15. Jeśli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania, może w terminie dwóch dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić 

pisemne zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, 

zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.  
 

16. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej, są to 

wyniki ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 
 

17. Wyniki egzaminu będą uwolnione 15 czerwca 2018 r. tzn. będzie je można sprawdzić w 

serwisie dla uczniów na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku lub w szkole u 

ks. Dyrektora.  
 

18. Po uwolnieniu wyników uczniowie lub ich rodzice mogą składać wnioski o wgląd do pracy. 

Wniosek można przesłać do OKE w Gdańsku (www.oke.gda.pl) faksem, mailem lub listownie. 

Wglądy są umawiane zgodnie z kolejnością wpływania wniosków.  
 

19. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach uczniowie otrzymają 22 czerwca 2018 r. 
 

20. Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi 

gimnazjalnemu dostępne są: informatory o egzaminie gimnazjalnym, przykładowe arkusze 

egzaminacyjne, arkusze egzaminacyjne z lat 2012-2017. 

 
 

Aleksandrów Kujawski, dn. 18.01.2018 r. 
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