
Egzamin gimnazjalny 2018 – kluczowe informacje 

 

 
1. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:  

a) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego 
oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie  

b) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu 
matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii  

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.  
2. Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego: 

 
Termin główny: 
 
   18 kwietnia 2018r. (środa) - część humanistyczna 
 

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 – 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – 
maks. 80 min.) 
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 – 90 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks.  135 min.) 
 

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza 
 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 – 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks. 
80 min.)  
z zakresu matematyki – godz. 11:00 – 90 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks.  135 min.) 
 

20 kwietnia 2018r. (piątek) – język obcy nowożytny 
 
na poziomie podstawowym – godz. 9:00 – 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks. 80 min.)  
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 – 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks. 90 min.)  
 
 
Termin dodatkowy: 

4 czerwca 2018r. (poniedziałek) – część humanistyczna 
 

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 – 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – 
maks. 80 min.) 
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 – 90 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks.  135 min.) 
 

  5 czerwca 2018r. (wtorek)  – część matematyczno-przyrodnicza 
 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 – 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks. 
80 min.)  
z zakresu matematyki – godz. 11:00 – 90 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks.  135 min.) 
 

6 czerwca 2018r. (środa) – język obcy nowożytny 
 
na poziomie podstawowym – godz. 9:00 – 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks. 80 min.)  
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 – 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks. 90 min.)  
 



Do czasu trwania każdego zakresu egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie 
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi w wymiarze 5 minut. 
 
3. Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:  

 
a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego 

zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym 
ALBO  

b) 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 (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych) 

c) któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego.  

 
Do egzaminu w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem. 

 
4. Ważne terminy: 

 
do 30 września 2017r. – złożenie deklaracji  

a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego,  

b) informującej o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym 
przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku, ( w przypadku wyboru w punkcie a) języka 
niemieckiego 

do 15 października 2017r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły dokumentów, które  umożliwiają 
dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu zgodnie z załączonym Komunikatem 
Dyrektora OKE: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia, orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu 
się – w przypadku uczniów, których opinie nie zostały złożone w szkole.  W przypadku wątpliwości 
należy skontaktować się z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym. 
 
W przypadkach losowych  wyżej wymienione dokumenty mogą zostać   złożone po 15 października, 
niezwłocznie po ich uzyskaniu.  
 
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym. 
 
do 15 października 2017r. – zweryfikowanie u wychowawcy danych osobowych dziecka,  
 
do 18 listopada 2017r. – rodzice otrzymują pisemną informację o wskazanych sposobach 
dostosowania warunków egzaminu, 
 
do 23 listopada 2017r. – 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 o zaproponowanych 
przez radę pedagogiczną dostosowaniach, 
 
do 19 stycznia 2018r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach dotyczących języka 
obcego o: 

a) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego 
uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych  (z języka angielskiego na język 
niemiecki i z języka niemieckiego na język angielski) 



b) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 
rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy zgłosili zamiar przystąpienia do egzaminu na 
tym poziomie z języka niemieckiego. 

 
do 31 marca 2018r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego 
w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych. 
 
5. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych. 
6. Na salę egzaminacyjną uczniowie mogą wnieść tylko niezbędne przybory i materiały do pracy: 

a) Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), 
przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) – nie może to być długopis  ścieralny.  

b) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli 
trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  

c) Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym 
dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zdający korzystają ze 
sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.  

d) Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z 
zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.  

e) Zdający mogą również 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.  

7. Uczniowie muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość – np. legitymację szkolną. 
8. Uzyskane tytuły uprawniające do zwolnienia z odpowiedniego zakresu egzaminu 

gimnazjalnego: 
a) tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego – zwolnienie z zakresu z 

języka polskiego 
b) tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego lub laureata Wojewódzkiego 

Konkursu WOS - zwolnienie z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 
c) tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – zwolnienie z zakresu 

matematyki 
d) tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Biologicznego, Fizycznego lub 

Geograficznego - zwolnienie z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
e) tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego lub laureata 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego - zwolnienie z części z języka obcego 
nowożytnego 

f) tytuł laureata lub  finalisty  olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, zgodnie  załączonym wykazem – z odpowiedniego zakresu 
egzaminu gimnazjalnego. 

9. Zwolnienie z odpowiedniego zakresu egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z danego 
zakresu najwyższego wyniku (100%).  

 
 

 Szczegółowe informacje będą Państwu przekazywane zgodnie z potrzebami podczas zebrań. 


