
 Egzamin gimnazjalny
– obowiązujące terminy i procedury

 Zasady rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych



• www.men.gov.pl

• www.kuratorium.waw.pl

• www.oke.waw.pl

• www.edukacja.warszawa.pl

• www.cke.edu.pl (przykładowe arkusze 

egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami) 



 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1457),

 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.),

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 939),

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 843, ze zm.),

 wykaz olimpiad, o których mowa w komunikacie MEN z 6 kwietnia 2017 r.,
aktualizowanym 28 listopada 2017 r., dostępnym pod adresem:
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-
28-listopada-2017-r..pdf

+ informator i komunikaty dyrektora CKE 

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r..pdf


Art. 44q. 1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał 
ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 
klasyfikacyjne, 

2) przystąpił ponadto do egzaminu 
gimnazjalnego, 



10 kwietnia 2019 roku (środa), godz. 9.00
część humanistyczna 

11 kwietnia 2019 roku (czwartek),  godz. 9.00
część matematyczno-przyrodnicza

12 kwietnia 2019 roku (piątek), godz. 9.00
język obcy nowożytny

(termin dodatkowy: 3,4,5 czerwca 2019) 

8.15

8.15

8.15





z zakresu 
historii i wiedzy o 
społeczeństwie 900

egzamin trwa 60 minut

dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi egzamin 
trwa 80 minut 

przerwa

z zakresu języka 
polskiego

1100

egzamin trwa 90 minut

dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi egzamin 
trwa 135 minut



z zakresu 
przedmiotów 
przyrodniczych 
(biologia, chemia, 
fizyka, geografia)

900

egzamin trwa 60 minut

dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi egzamin 
trwa 80 minut 

przerwa

z zakresu matematyki

1100

egzamin trwa 90 minut

dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi egzamin 
trwa 135 minut



na poziomie 
podstawowym

900

egzamin trwa 60 minut

dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi egzamin 
trwa 80 minut

przerwa

na poziomie 
rozszerzonym

1100

egzamin trwa 60 minut

dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi egzamin 
trwa 90 minut



 Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie 
pisemnej. 

 O ustalonej godzinie (8.30) zdający wchodzą do sali 
pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone 
im miejsca (losowanie). Każdy uczeń powinien mieć przy 
sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie 
o to poproszony.

 Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory 
do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym 
tuszem/atramentem, na egzamin z zakresu matematyki –
linijkę. 

 Nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz 
słowników. 



 W godz.8.30-9.00 czynności organizacyjne.

 Egzamin rozpoczyna się punktualnie 

o godzinie wyznaczonej przez dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
Uczniowie spóźnieni nie zostaną 
wpuszczeni do sali egzaminacyjnej

(po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych)



 W czasie trwania egzaminu zdający 
pracuje samodzielnie i nie zakłóca 
przebiegu egzaminu, a w szczególności: 
◦ nie opuszcza sali egzaminacyjnej,

◦ nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,

◦ w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi 
zdającymi,

◦ nie wypowiada uwag i komentarzy,

◦ nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań 
egzaminacyjnych,

◦ nie korzysta z żadnych środków łączności.



uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz nakleja kod kreskowy 

na zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi 



uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz nakleja kod 

kreskowy na zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań 

zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi (matematyka-

uczeń koduje obie kartki odpowiedzi do zadań otwartych)



W przypadku niesamodzielnej pracy, zakłócania
przebiegu egzaminu lub naruszenia innych
procedur, przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego przerywa egzamin danego
ucznia unieważnia jego pracę i nakazuje
opuszczenie sali egzaminacyjnej!

Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej
(…) w razie stwierdzenia naruszenia przepisów
może unieważnić dany egzamin w stosunku do
wszystkich zdających albo zdających w jednej
szkole (sali) lub w stosunku do poszczególnych
zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.



 Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub
laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów
objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony z danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego nowożytnego
z trzeciej części tego egzaminu.

 Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu lub z części
trzeciej egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym najwyższego
wyniku.

 W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku z danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego
nowożytnego – z obu poziomów tego egzaminu, wpisuje się „100% punktów”
oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.



 wystąpienie do dyrektora OKE                        
z udokumentowanym wnioskiem o zwolnienie 
z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub 
odpowiedniej części egzaminu lub danego 
zakresu/poziomu odpowiedniej części 
egzaminu ucznia (słuchacza) z przyczyn 
losowych lub zdrowotnych. 



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 
(jeśli uczeń przystąpił do tej części egzaminu). 



14 czerwca 2019 r.

wynik  %  i centylowy

Uczniowie mogą sprawdzić swój indywidualny 
wynik po zalogowaniu.

Zaświadczenia OKE
wręczane są razem ze świadectwem

21 czerwca 2019 r.



1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w 
miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia 
wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego. 

2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej 
osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców. 

3. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może 
być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do 
komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a). 

4. Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie, niż określona w załączniku 16a. We wniosku o wgląd do 
pracy egzaminacyjnej należy wskazać: 

a. imię i nazwisko zdającego 

b. PESEL zdającego 

c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-
mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze 
przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu 

d. zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu, którego wgląd dotyczy. 

5. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydania przez OKE zaświadczeń o szczegółowych 
wynikach egzaminu, zgodnie z kolejnością wpływu. 

Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby/osób dokonujących wglądu. 

Wgląd trwa 30 min.





Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej
szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum.



http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-

szkol/13413,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13413,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html


http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/fil
es/rekrutacja/21400/attachments/harmonogra
m_dzialan_gimnazjalisty.pdf

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/21400/attachments/harmonogram_dzialan_gimnazjalisty.pdf


http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/fil
es/rekrutacja/21341/attachments/dni_otwarte
_w_warszawskich_liceach_ogolnoksztalcacych_
w_2019_r__0.pdf

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/fil
es/rekrutacja/21341/attachments/dni_otwarte
_w_warszawskich_technikach_i_branzowych_sz
kolach_i_stopnia_w_2019_r_2.pdf

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/21341/attachments/dni_otwarte_w_warszawskich_liceach_ogolnoksztalcacych_w_2019_r__0.pdf
http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/21341/attachments/dni_otwarte_w_warszawskich_technikach_i_branzowych_szkolach_i_stopnia_w_2019_r_2.pdf


http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-
rodzica/rekrutacja/po-szkole-
podstawowejpo-gimnazjum/21374_plan-
naboru-20192020

Wykaz szkół, które będą dokonywały naboru:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-
rodzica/rekrutacja/po-szkole-
podstawowejpo-
gimnazjum/20336_rekrutacja-do-szkol

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21374_plan-naboru-20192020
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/20336_rekrutacja-do-szkol

