
 

 

Egzamin gimnazjalny 

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)   

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00  (60 minut)  

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00  

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)  

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  (60 minut) 

z zakresu matematyki – godz. 11:00  

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)   

na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60 minut)   

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60 minut) 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego - 14 czerwca 2019 r. 2 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r. 

MATERIAŁY POMOCNICZE 

1. 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).  (NAJLEPIEJ 2 DŁUGOPISY)  

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je 

wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

3. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza 

sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

 

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia  gimnazjum, ale nie 

określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż  egzaminu nie można nie zdać.  

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie  przystąpi do egzaminu 

w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.  

Zadania na egzaminie 

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego  nowożytnego na 

poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym  z języka polskiego, matematyki i 

języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań  zamkniętych znajdują się również zadania otwarte.   

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:  

1. informatorze o egzaminie gimnazjalnym 

2. przykładowych arkuszach egzaminacyjnych 

3. arkuszach z lat ubiegłych 

Podczas egzaminu obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 
(telefony, smartwatche itp.) Uczniowie egzamin wykonują samodzielnie, niesamodzielność może skutkować 

unieważnieniem danej części egzaminu.  

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/informatory/
https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/materialy-dodatkowe/
https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/arkusze/2015-2/

