
INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o 
przyborach, tj. 

a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego – pióro lub długopis z czarnym 
tuszem/atramentem (+ zapasowe)
b. dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę. 

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być 
zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na 
podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

Zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich
urządzeń w tej sali.
Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
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.

Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.  

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności 
z zakresu: a. języka polskiego – trwa 90 minut 

     b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.  
Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i 
umiejętności z zakresu: a. matematyki – trwa 90 minut 

                          b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 
      60 minut. 

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka 
obcego nowożytnego: a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut 

b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.  

Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie 
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).   

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do
sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w 
przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania 
egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na 
przystąpienie do egzaminu). 

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. 

Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. 

Po zajęciu miejsc przez zdających, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały 
egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem 
zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej (por. pkt 4.3.3.).

W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. 



W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na
opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 
kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.
Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście (pod warunkiem 
określonym w pkt. 4.4.11.) zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, 
a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. 

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 
wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu 
gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani
ich nie komentuje. 

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 
a.. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją 
zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, w tym w szczególności o tym, że 
teksty do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu będą odtworzone z płyty CD 

1. w arkuszu z historii i wiedzy o 
społeczeństwie

2. w arkuszu z przedmiotów 
przyrodniczych 

3.  język obcy – poziom 
podstawowy ,+

1. w arkuszu z języka polskiego 

2. w arkuszu z matematyki 

3.  język obcy – poziom rozszerzony

b. sprawdzenie kompletności arkusza
     egzaminacyjnego, tj. czy arkusz
     egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań
     egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań
     egzaminacyjnych oraz (c) kartę odpowiedzi 

b. sprawdzenie kompletności arkusza 
    egzaminacyjnego, tj. czy arkusz
     egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań
     egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi 

c. wyrwanie karty rozwiązań zadań
   egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze
   środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy
   odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań
   zadań) 

c. sprawdzenie, czy zeszyt zadań
   egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno
   ponumerowane strony 

d. sprawdzenie, czy zeszyt zadań
   egzaminacyjnych oraz karta rozwiązań zadań
   egzaminacyjnych zawierają wszystkie kolejno 
   ponumerowane strony 

d. sprawdzenie poprawności numeru PESEL na
    naklejkach przygotowanych przez OKE 

e. sprawdzenie poprawności numeru PESEL na 
    naklejkach przygotowanych przez OKE 

Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i 
otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. 

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. 
Uczeń koduje:



 a. w części pierwszej z zakresu: 
•  historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi 
•  języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych

oraz kartę odpowiedzi 
b. w części drugiej z zakresu: 

•  przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi 
•  matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz

kartę odpowiedzi (w przypadku tego arkusza – w związku z przeprowadzanym e-
ocenianiem – kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie rozwiązań 
zadań otwartych). 

c.  w części trzeciej:
• w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz 

kartę odpowiedzi 
• w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi. 

W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu 
naklejki z błędnym numerem PESEL .

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

Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący
zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i 
zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym 

W części trzeciej egzaminu bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu
następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w 
języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz 
przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań. 

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 (planszy). Takie przypadki odnotowuje się w 
protokole przebiegu danego zakresu odpowiedniej części egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. 

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. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie 
dotyczy uczniów, którzy nie muszą przenosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi)

Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym 
piszącym. 

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym 
przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym: 



a. informuje zdających o zakończeniu pracy 
b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie)
c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów 
d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Po zakończeniu każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego osoby wchodzące w
skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań 
egzaminacyjnych, karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych (jeżeli stanowią część arkusza) oraz 
karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala 
zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów 
egzaminacyjnych, na opuszczenie sali. 

Przypomnienie :
– Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w 

szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu
gimnazjalnego.

– W przypadku: 
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w 
komunikacie o przyborach 
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym 
uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 
uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu. 

–  W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 
egzaminatora: 
a. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia 
b. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań 
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań 
innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem 
dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze 
unieważnienia temu uczniowi danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego 

W przypadku unieważnienia egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo 
dyrektora CKE z powodu:
 a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego 
rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia 
jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub 
korzystanie z rozwiązań innego ucznia 
b. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z 
naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to 
naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu
c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu 
(unieważnienie następuje wówczas z urzędu), w tym w sytuacjach określonych w pkt. 5.5., 5.6., 5.7.
oraz 5.9. 
d. niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej, 
szkoła udziela  rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia
oraz udziela  zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej 
procedury.

Istnieje możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej – osoby 



zainteresowane zostaną zaznajomione z procedurą dokonywania wglądu.

Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi 
gimnazjalnemu) dostępne są: 
a. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne 
c. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2015.
d. sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.

Wyniki egzaminu -  15 czerwca 2018, r.
Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu – 22 czerwca 2018 r. 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 
GIMNAZJALNEGO 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20170901_EG_Informacja_CALOSC.pdf

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20170901_EG_Informacja_CALOSC.pdf



