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Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:   

 

1.    humanistycznej z zakresu historii i wiedzy  

o społeczeństwie oraz z zakresu języka  polskiego, 

 

2.    matematyczno-przyrodniczej z zakresu 

przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki, 

 

3.    z języka obcego nowożytnego.  

 

O EGZAMINIE GINAZJALNYM 2019 



 

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego 

dnia.  

O EGZAMINIE GINAZJALNYM 2019 
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Termin 
egzaminu 

10 IV 2019 r.  
środa  

11 IV 2019 r. 
czwartek  

12 IV 2019 r. 
 piątek 

Zakres 
egzaminu 

historia 
i WOS 

język 
polski 

przedmioty 
przyrodni 

cze 
matematyka 

język obcy 
– poziom 

podstawowy 

język obcy 
– poziom 

rozszerzony 

Rozpoczęcie 9:00 11:00 9:00 11:00 9:00 11:00 

Czas trwania  60 min 90 min 60 min 90 min 60 min 60 min 

Czas 
przedłużenia  

20 min 45 min 20 min 45 min 20 min 30 min 
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Termin egzaminu 10 IV 2019 r. środa  

Zakres egzaminu 
historia 
i WOS 

język 
polski 

Rozpoczęcie 9:00 11:00 

Czas trwania  60 min 90 min 

Czas przedłużenia  20 min (do 80min) 45 min (do 135 min.) 
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Termin egzaminu 11 IV 2019 r. czwartek  

Zakres egzaminu przedmioty przyrodnicze matematyka 

Rozpoczęcie 9:00 11:00 

Czas trwania  60 min 90 min 

Czas przedłużenia  
20 min 

(do 80 min) 
45 min 

(do 135 min) 
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Termin egzaminu 12 IV 2019 r. piątek 

Zakres egzaminu 
język obcy poziom 

podstawowy 
język obcy poziom 

rozszerzony 

Rozpoczęcie 9:00 11:00 

Czas trwania  60 min 60 min 

Czas przedłużenia  20 min (do 80 min) 30 min (do 90 min) 



 
Termin  dodatkowy   -   3,4,5 czerwca 2019 r. 

godz.9:00 
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EGZAMIN  GIMNAZJALNY 2019 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu 

gimnazjalnego:   14 czerwca 2019 r. 

 

Termin przekazania szkołom wyników  

i  zaświadczeń:    14 czerwca 2019 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji 

zdającym:             21 czerwca 2019 r. 

  



 

PRZEBIEG EGZAMINU: 

 

Uczniowie o godzinie 8:30 wchodzą do sali według 

kolejności na liście i losują numery stolików. 
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Uczniowie zajmują miejsca przy stolikach, które 

wylosowali.  Członkowie komisji rozdają  naklejki           

z kodami kreskowymi. 
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EGZAMIN  GIMNAZJALNY 2019 

 

   Należy pamiętać o : 

 zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej      
urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania          
z takich  urządzeń  w tej sali, 

 

 konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań                  
w czasie egzaminu. 

 
 
 

 

. 
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Uczeń do sali egzaminacyjnej wnosi jedynie dozwolone 
przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem/ atramentem;  

 

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

 

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  
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Zdający mogą 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. 
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W czasie przerwy między poszczególnymi częściami 

egzaminu  zdający pozostają w szkole. 
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Zdający powinni mieć przy sobie dokument 

stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) 

i okazać go w razie potrzeby.  
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W przypadku braku odpowiedniego dokumentu 
tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego 
wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. 
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Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych 
uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej.  
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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. 



EGZAMIN  GIMNAZJALNY 2019 

. 

 

 
 Czas pracy zdających liczy się od momentu zapisania 

na tablicy godziny rozpoczęcia pracy. 

 

 W części trzeciej egzaminu, bezpośrednio po 
zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy 

następuje odtworzenie płyty CD. 
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. 

 

 

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.  
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W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający 

sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.  

Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 

nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty 

arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego 

nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu 

egzaminu w danej sali.  
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. 

 
 

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.  
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Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania 
egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków 
koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że 
taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu 
zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej 

części egzaminu gimnazjalnego. 
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Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa        
i unieważnia temu uczniowi dany zakres albo poziom 
odpowiedniej części egzaminu 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,  
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c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu 
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę 
pozostałym uczniom. 
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Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni 
roboczych od dnia przeprowadzenia danego zakresu 
albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia wraz                        
z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu 
zostały naruszone przepisy dotyczące jego 
przeprowadzania. 
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Informacje  o egzaminie znajdują się  na stronie 
internetowej : 

www.oke.krakow.pl 


