
Gimnazjum nr 29 im. Włodzimierza 

Puchalskiego w Toruniu

ZASADY  ORGANIZOWANIA 

I PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

W KWIETNIU 2019 ROKU



PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Gimnazjum nr 29 im. Włodzimierza Puchalskiego w Toruniu 

I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1943, ze 

zm.) zwana dalej ustawą;

II. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. W sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843, z póź. zm.)

III. rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016r. W sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2223, ze zm.) zwany dalej „rozporządzeniem”

IV. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 

20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018, zwany da

„Komunikatem o dostosowaniach”

.oke.g

da.pl
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PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
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V. Komunikat dyrektora  CKE z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2018 roku, zwany dalej 

„Komunikatem o harmonogramie”

VI. Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów  przyborów 
pomocniczyc h, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i 
maturalnym w 2018 roku, zwany dalej „Komunikatem o przyborach”

VII. Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, opublikowany na      

stronie CKE

VIII. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,  

obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019, opublikowana na stronie Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej: www.oke.gda.pl

Informatorem o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, 

opublikowanym na stronie
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HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2019 ROKU

Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania

Reg. Wydł. 

10 kwietnia 
(środa)

humanistyczna Historia i wiedza  
o społeczeństwie 9.00

60 
min

80 min

Język polski 11.00 90 
min

135 
min

11 kwietnia 
(czwartek)

matematyczno-
przyrodnicza

Przedmioty przyrodnicze 9.00 60 
min

80 min

Matematyka 11.00 90 
min

135 
min

12 kwietnia
(piątek)

Język obcy 
nowożytny

Poziom podstawowy 9.00 60 
min

80 min

Poziom rozszerzony 11.00 60 
min

90 min
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TERMIN DODATKOWY

3 czerwiec 2019 (poniedziałek) – Część Humanistyczna

4 czerwiec 2019 (wtorek) – Część Matematyczno – Przyrodnicza

5 czerwiec 2019 (środa) – Język Obcy Nowożytny
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INFORMACJE DLA UCZNIÓW (SŁUCHACZY) 
O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU

 Sale egzaminacyjne: (sala gimnastyczna, łącznik konferencyjny, sale komputerowe, sala
237 i 239) – Część Humanistyczna

 Sale egzaminacyjne: (sala gimnastyczna, łącznik konferencyjny, sala 333, 237, 239 i 318) –
Część Matematyczno-Przyrodnicza

• wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły: 8.15 zbiórka przed
salami egzaminacyjnymi,

• Uczniowie spóźnieni nie są wpuszczani na salę egzaminacyjną, jeżeli rozpoczęto już pracę
z arkuszem egzaminacyjnym,

• uczniowie losują numer stolika, przy którym będą pisać egzamin. Jeżeli uczeń nie zmienia
w ciągu dnia sali egzaminacyjnej, stolik losuje przed pierwszym zakresem egzaminu,

• w przypadku uczniów, którzy mają dostosowania do egzaminu, można odstąpić od
losowania,

• przebieg egzaminu (w tym organizacja przerw: uczniowie nie opuszczają terenu szkoły, w
stołówce szkolnej konsumują w trakcie przerwy między zakresami drugie śniadanie –
wpłata 4 zł na drożdżówkę i herbatę.
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SERWIS DLA UCZNIÓW
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Adres:

Logowanie się: 

Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby

•sprawdzić poprawność swoich  danych osobowych 

i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły*.

* Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes.

•uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego.

od  marca 2019 r.

Wydanie zaświadczeń o wynikach: 21.06.2019r.14 czerwca 
2019

HASŁO
LOGIN



Unieważnienie nastąpi w przypadku

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

przez ucznia/słuchacza

• wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej 

urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego 

podczas egzaminu (zakaz wnoszenia telefonów komórkowych) 

oraz wniesienie materiałów i przyborów pomocniczych nie 

wymienionych w”Komunikacie o przyborach”

• zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu 

egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

• wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, 

np. zasłabnięcie ucznia/ słuchacza.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU 
Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU 

Procedury opisane w 
Informacji o organizacji 
egzaminu gimnazjalnego
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Co może uczeń wnieść 

na salę egzaminacyjną?

• Na salę egzaminacyjną uczeń 

wnosi długopis z czarnym tuszem 

oraz linijkę na zakres matematyki;

• Na salę egzaminacyjną uczeń może 

wnieść małą butelkę wody. Butelka 

ta powinna stać na podłodze przy 

nodze stolika;

• Bezwzględnie nie można wnosić na 

salę egzaminacyjną urządzenia 

telekomunikacyjne, zbędne 

zabawki, maskotki itp.
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Kodowanie Arkuszy Egzaminacyjnych

Zakres/poziom Co musi być zakodowane?

Historia i wiedza o 
społeczeństwie

zeszyt zadań i karta odpowiedzi

Język polski zeszyt zadań, 
karta odpowiedzi,
karta rozwiązań zadań 
egzaminacyjnych

Przedmioty przyrodnicze zeszyt zadań i karta odpowiedzi

Matematyka zeszyt zadań, 
karta odpowiedzi, 
karta rozwiązań zadań 
egzaminacyjnych (każda kartka z 
zadaniami otwartymi musi być 
zakodowana)

Język obcy – poziom 
podstawowy

zeszyt zadań i karta odpowiedzi

Język obcy – poziom 
rozszerzony

zeszyt zadań, karta odpowiedzi
karta rozwiązań zadań 
egzaminacyjnych



Czynności zespołu nadzorującego

Członek zespołu nadzorującego, odbierając pracę, sprawdza:
 kompletność materiałów
 przeniesienie odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę 

odpowiedzi.

Podczas egzaminu członkowie zespołu nadzorującego 
mogą chodzić po sali, ale tak, aby nie zakłócać pracy 

uczniom.

Jeżeli uczeń wcześniej zakończy pracę z arkuszem, 
to podnosi rękę, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg ławki.
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Przerwanie pracy z arkuszem z przyczyn losowych
lub zdrowotnych

1. Jeżeli podczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego
w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub
zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu
zbiorczego przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego.
Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzania, a uczeń ma
prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego w terminie dodatkowym.

2. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców
zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien
zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje
decyzję rodziców dyrektorowi OKE.
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Na podstawie zaświadczenia

o uzyskaniu tytułu

laureata z zakresu

w 2019 roku

można zwolnić 

zdającego 

języka 

polskiego

historii 

i WOS-u
lub

tylko 

z danego zakresu

(a nie części

egzaminu)matematyki
przedmiotów 

przyrodniczychlub

języka obcego nowożytnego, 
którego zdawanie w trzeciej części 
egzaminu zostało zadeklarowane

z obydwu poziomów

trzeciej

części egzaminu

ZWALNIANIE Z ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI EGZAMINU 
LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

Laureat otrzymuje maksymalny wynik z danego zakresu egzaminu!!!
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DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY 

PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 

GIMNAZJALNEGO 

DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW 

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI



ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI 
DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH 

Prawo do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych 

wyłącznie w zestawie zadań mają uczniowie 

Zaznaczenia ucznia z zestawu zadań na kartę odpowiedzi przenosi 

egzaminator zewnętrzny

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G8)

• niesłyszący i słabosłyszący (G7)

• słabowidzący (G4, G5)

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (G2)

• niepełnosprawni ruchowo (G1) 

• z czasową niesprawnością rąk (G1)

• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (G1)

• z afazją (G1). 
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WYDŁUŻENIE CZASU O DODATKOWE PRZERWY

Prawo to przysługuje uczniom:

• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja, 

dysgrafia

• z  chorobami przewlekłymi  (uczniowie mogą korzystać w 
trakcie egzaminu ze sprzętu medycznego i zażywania 

lekarstw)

• Uczniowie z zaburzoną dysgrafią mogą korzystać również z 

komputera
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ZASTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW 
OCENIANIA ZADAŃ OTWARTYCH

Prawo do zastosowania szczegółowych kryteriów oceniania zadań 

otwartych uwzględniających trudności w uczeniu się

rozwiązujący zadania z zestawów standardowych

• z afazją 

• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

• z zaburzeniami w komunikacji językowej 

• mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 

kształceniem za granicą          
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z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz  matematyki 

mają uczniowie 

tylko z języka polskiego i tylko w porozumieniu z dyrektorem OKE 

mają uczniowie 



WYNIKI EGZAMINU 

• języka polskiego

• historii i wiedzy o społeczeństwie

• matematyki

• przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

• języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

(jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie).

Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu

Uczeń  otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego.
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WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

• Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły.

• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje wyniki 

do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych (do 31 sierpnia dla zdających 

w terminie dodatkowym).

• Dyrektor szkoły przekazuje uczniom lub rodzicom/prawnym 

opiekunom zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem 

ukończenia szkoły.

• Wyniki egzaminu przedstawione są w procentach i na skali 

centylowej.
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WARUNKI UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

• uzyskanie pozytywnych końcoworocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

• przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego
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