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Egzamin gimnazjalny 2019 
 Termin dodatkowy: 3-5.06.2019r. 

 Kto może pisać egzamin w terminie dodatkowym? 

- Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił 
do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie 
głównym ALBO  

- Uczeń, który 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).  

- Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym 
przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor 
CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego.  

- Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający 
przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.  



C
zę

ść
 h

u
m

an
is

ty
cz

n
a • Egzamin z zakresu 

historii i wiedzy o 
społeczeństwie - 60 
minut (dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas 
trwania może być 
przedłużony nie więcej 
niż o 20 minut). 

• PRZERWA  

• Egzamin z zakresu 
języka polskiego – 90 
minut (dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami  
edukacyjnymi czas 
trwania może być 
przedłużony nie więcej 
niż o 45 minut). 
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• Egzamin z zakresu 
przedmiotów 
przyrodniczych - 60 
minut (dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas 
trwania może być 
przedłużony nie więcej 
niż o 20 minut). 

• PRZERWA 

• Egzamin z zakresu 
matematyki – 90 
minut (dla uczniów 
ze specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi czas 
trwania może być 
przedłużony nie 
więcej niż o 45 
minut). 
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podstawowym z języka 
obcego nowożytnego 
nauczanego w szkole jako 
przedmiot obowiązkowy 
60 minut (dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania 
może być przedłużony nie 
więcej niż o 20 minut). 

• PRZERWA 

• Egzamin na poziomie 
rozszerzonym z języka 
obcego nowożytnego 
nauczanego w szkole jako 
przedmiot obowiązkowy 
60 minut (dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas 
trwania może być 
przedłużony nie więcej niż 
o 30 minut). 



Ważne informacje: 

 Uczniowie pracują samodzielnie. 

 Uczniowie wnoszą na salę egzaminacyjną 
długopis/pióro z czarnym tuszem lub 
atramentem 

 Na egzaminie z matematyki  dozwolona jest 
linijka, rysunki wykonujemy długopisem lub 
piórem którym piszemy egzamin, nie 
korzystamy z ołówków. Nie korzystamy z 
kalkulatorów. 

 Do sali egzaminacyjnej nie wnosimy urządzeń 
telekomunikacyjnych. Zostawiamy je w szafce 
lub deponujemy w portierni. 

 

 



Ważne informacje: 
 Zbiórka przed egzaminem o godz. 8.30.  

 Uczniowie losuję nr stolika, otrzymują naklejki z kodami i zajmują 
wylosowane miejsce. Czekają na otrzymanie arkusza. 

 O godz. 9.00 otwierają arkusz sprawdzają kompletność arkusza, 
kodują arkusz (wpisują trzyznakowy kod, i umieszczają naklejkę 
w wyznaczonym miejscu. 

 Po zakończeniu tych czynności i sprawdzeniu ich przez zespól 
nauczycieli nadzorujący egzamin rozpoczyna się właściwa praca z 
arkuszem. 

 Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem i na 10 minut przed 
końcem pracy uczniowie zostaną poinformowanie o konieczności 
przenoszenia odpowiedzi z arkusza na kartę odpowiedzi 

 Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin uczniowie 
mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenia czy wszystkie 
odpowiedzi są zaznaczone, przeniesione na kartę odpowiedzi. 

 

 



WAŻNE DATY: 
 Do 30 września 2018r., złożenie deklaracji wybory języka 

obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do 
egzaminu. 

 Do 15 października 2018r., przedłożenie dyrektorowi 
szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii PPP 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

 Do 23 listopada 2018r., złożenie oświadczenia o korzystaniu 
albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 
dostosowania warunków lub form przeprowadzania 
egzaminu. 

 Do 10 stycznia 2019r., złożenie pisemnej informacji o 
zmianie w deklaracji wyboru języka obcego nowożytnego. 

 Do 27 marca 2019r., przekazanie dyrektorowi szkoły 
wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w 
przypadku laureatów. 



W przypadku:  

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
egzaminacyjnych przez ucznia , 

- wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia  
telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia 
telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej , 

- zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu              
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom), 

EGZAMIN JEST UNIEWAŻNIANY 



DOSTOSOWANIA: 



 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 
BĘDĄ ZNANE : 

 

14 CZERWCA 2019R. 
 



WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ 
 Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego 

ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 
6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

 Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą 
w imieniu zdającego lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną 
(załącznik 16a).  

 Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie, niż określona w załączniku 16a.  

 We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:  

a. imię i nazwisko zdającego  

b. PESEL zdającego  

c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe 
– adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak 
najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu  

d. zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu, którego wgląd dotyczy.  

e.  Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydania przez OKE zaświadczeń o 
szczegółowych wynikach egzaminu, zgodnie z kolejnością wpływu.  

f. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – 
wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania 
wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu OKE informuje wnioskodawcę.  



 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


