
Egzamin gimnazjalny 

rok szkolny 2018/19 
 

Szkoła Podstawowa nr 3  

im. Jana Pawła II we Wschowie 



TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO: 

Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. 

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

• z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 

 

Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. 

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 

• z zakresu matematyki – godz. 11:00 

 

Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2018 r. 

• na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

• na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 



Termin dodatkowy 

 

• 3, 4 i 5 czerwca 2019r. jest dla uczniów, którzy 

nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego 

lub danego zakresu z przyczyn losowych 

bądź zdrowotnych 

ALBO 

•  dla uczniów, którzy przerwali albo którym 

przerwano i unieważniono dany zakres albo 

poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego 



Czas trwania egzaminów gimnazjalnych 

Przedmiot Czas trwania  Wydłużenie czasu 

 

Historia i WOS 60 minut  do 80 minut 

J. polski  90 minut  do 135 minut 

Przedmioty przyrodnicze 60 minut  do 80 minut 

Matematyka 90 minut  do 135 minut 

J. obcy nowożytny 

(p. podstawowy) 

60 minut  do 80 minut 

J. obcy nowożytny 

(p. rozszerzony) 

60 minut  do 90 minut 



Przebieg egzaminu gimnazjalnego 

Uczeń: 

 

•  na egzamin zgłasza się z legitymacją szkolną, 

•  pisze egzamin w wyznaczonej sali, 

•  losuje numer stolika, 

•  przynosi czarny długopis lub pióro z czarnym 

tuszem/atramentem (2 sztuki), linijka tylko na 

matematykę 

•  może na sale wnieść małą butelkę wody. 

• nie może na egzamin wnosić urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz z nich korzystać 

 



Przebieg egzaminu gimnazjalnego 

 

• nie powinien opuszczać sali w trakcie 

egzaminu (tylko uzasadnione przypadki) 

 

•  ma prawo do dodatkowych 5 minut 

przeznaczonych na sprawdzenie 

poprawności przeniesienia odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi 

 

Obowiązuje strój galowy. 



Przebieg egzaminu gimnazjalnego 

 

• Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania na 

egzaminie gimnazjalnym. 

 

•  Uczeń lub jego rodzice mają prawo 

wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej. 



Formy przeprowadzania egzaminu 

 

• Na podstawie orzeczenia, opinii z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub 

zaświadczenia lekarskiego uczeń ma 

prawo do dostosowania warunków lub 

form przeprowadzania egzaminów. 

 

• Informacja zostanie przekazana pisemnie. 



Termin ogłaszania wyników 

 

• Termin ogłaszania wyników 

egzaminu gimnazjalnego 

14 czerwca 2019r. 

• Termin przekazania szkołom 

wyników i zaświadczeń 

14 czerwca 2019r. 

• Termin wydania zaświadczeń 

21 czerwca 2019r. 



Informacje dla Rodziców 

 

• do 30 września 2018r. 

 – złożenie deklaracji wskazującej język obcy 

nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego 

 

• do 15 października 2018r. 

 – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia 

o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się 



Informacje dla Rodziców 

• do 23 listopada 2018 r. 

 – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo 

niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 

dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych zdających, po 

otrzymaniu pisemnej informacji 

 

• do 10 stycznia 2019r. 

 –  złożenie pisemnej informacji o zmianie w 

 deklaracjach językowych 



Informacje dla Rodziców 

 

• do 27 marca 2019r. 

 – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o 

zmianie języka obcego nowożytnego w 

przypadku laureatów / finalistów konkursów 

/ olimpiad przedmiotowych 

 

Szczegóły na  

www.oke.poznan.pl  
w zakładce Egzamin gimnazjalny 


