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Zasady ogólne  

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w 

trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. 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. 

Części egzaminu 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części 

dotyczącej języka obcego nowożytnego. Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka 

polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć 

formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź 

pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą. Część matematyczno-

przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: 

biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z 

przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą. W części dotyczącej języka obcego nowożytnego 

gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko 

ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa 

poziomy: podstawowy i rozszerzony. 

Przebieg egzaminu 

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka 

obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w 

którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich 

rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie. Egzamin odbywa się 

w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-

przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na 

każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym. 

Wyniki egzaminu 

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po 

sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach: 

język polski 

historia i wiedza o społeczeństwie 

matematyka 

przedmioty przyrodnicze 

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 

język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym. 

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z 

powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy. 



Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za 

zadania  

mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne 

zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77 

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z 

danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w  

zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania 

matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.Wyniki 

egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej 

 

Rady dla zdających 

POWTARZAJ I SAMODZIELNIE ROZWIĄZUJ TESTY EGZAMINACYJNE 

Gdy masz problemy przy rozwiązywaniu konkretnych zadań lub potrzebujesz wskazówki, pomocy zgłoś 

się do swojego nauczyciela.  

Zadań szukaj na stronach: 

http://cke.edu.pl - Zakładka egzamin gimnazjalny  

http://www.oke.jaworzno.pl - Zakładka egzamin gimnazjalny zawiera m.in. arkusze egzaminacyjne z 

poprzednich lat. 

Strony wydawnictw, z których są podręczniki szkolne. 

 

To twój egzamin – graj fair 

Czytasz przechwałki celebrytów o tym, jak oszukiwali na maturze? Masz super sposób, żeby  

przechytrzyć zespół nadzorujący egzamin? Wierzysz w moc najnowszej techniki, która pozwoli ci  

zdać, choć wcale się nie uczyłeś? Zapomnij! 

 

Argument numer 1: Egzamin ma sprawdzić twoją wiedzę i umiejętności, podsumować trzy lata nauki w 

gimnazjum. Dzięki niemu dowiesz się o swoich możliwościach i ewentualnych brakach, co ułatwi wybór 

dalszej ścieżki kształcenia, pomoże zaplanować przyszłość. Uczciwie zdany da ci poczucie własnej 

wartości, a to wartość bezcenna.  

Argument numer 2: Jeśli złapią cię na ściąganiu (także jeżeli pozwolisz ściągać od siebie), kopiowaniu, 

korzystaniu z urządzeń technicznych, unieważnią twój egzamin. Egzaminatorzy wyłapią również 

niesamodzielną pracę w trakcie sprawdzania arkuszy. To ci się nie opłaca!  

 

Niezbędnik gimnazjalisty 

Przygotuj doskonałe ściągi ze wszystkich przedmiotów i... zostaw je w domu. Robienie ściąg to świetny 

sposób na powtarzanie materiału. Pisząc porządkujemy myśli i lepiej zapamiętujemy wiadomości. Nie 

zabieraj ich jednak ze sobą na egzamin.  

Natomiast weź koniecznie:  

legitymację szkolną, 2 długopisy (pióra) z czarnym tuszem/atramentem, a na część matematyczno- 

przyrodniczą: ołówek (do rysowania), gumkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.  

W dniu egzaminu:  

 Nie ucz się w nocy – na powtarzanie materiału jest już za późno. Połóż się spać o takiej porze, żeby  

się wyspać.  

Wstań o takiej porze, żeby mieć czas na spokojne przygotowanie się i dotarcie do szkoły bez nerwów, ale 

nie za wcześnie, żeby nie paść w trakcie testów.  

Koniecznie zjedz śniadanie. Nawet, jeśli stres sprawia, że nie czujesz głodu, zmuś się do zjedzenia 

lekkiego śniadania. Możesz zabrać ze sobą jakiś napój do wypicia przed egzaminem (na salę nie wolno nic 

wnosić), ale nie przesadzaj z ilością płynów, bo wychodzenie do toalety w trakcie egzaminu jest możliwe 

tylko w szczególnych przypadkach.  



Nie bierz niczego na uspokojenie, ani żadnych środków, które mają wspomagać koncentrację.  

Ubierz się elegancko, ale wygodnie i odpowiednio do pogody. Jeśli jakiś element stroju jest zupełnie 

nowy, trzeba ponosić go parę dni wcześniej, żeby mieć pewność, że nie jest niewygodny.  

Zostaw w domu maskotki, telefon komórkowy, podręczniki - niczego się nie nauczysz w autobusie czy na 

korytarzu przed salą.  

Nieszczęścia egzaminacyjne 

To tylko trzy dni, więc nawet największy śpioch i spóźnialski jest w stanie się zmobilizować. Egzaminy 

rozpoczynają się o 9.00 – to całkiem rozsądna pora nawet dla największych śpiochów.  Oczywiście musisz 

być w szkole wcześniej, więc sprawdź dokładnie rozkład jazdy komunikacji publicznej albo ustal z 

rodzicami, o której wyjedziecie z domu, żeby na pewno się nie spóźnić. W wyjątkowych przypadkach 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego może pozwolić osobie spóźnionej wejść na salę, ale 

tylko do momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Spóźnialski musi skończyć pracę z zestawem 

egzaminacyjnym o tej samej porze co reszta zdających. Stres będzie zatem ogromny i zupełnie 

niepotrzebny.  

W czasie egzaminu nie wolno wychodzić z sali, choć oczywiście w sytuacji wyjątkowej przewodniczący 

zespołu nadzorującego może zezwolić na wyjście do toalety. Musi jednak dopilnować, by zdający nie miał 

wtedy możliwości kontaktowania się z innymi osobami. Nie ma sensu przystępować do egzaminu z 

gorączką czy innymi objawami uniemożliwiającymi efektywną pracę. Jeśli poczujesz się źle w trakcie 

egzaminu, zgłoś to natychmiast, aby uzyskać pomoc medyczną. W przypadku zagrożenia lub nagłego 

zakłócenia przebiegu pracy z danym zestawem egzaminacyjnym przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu pracy i powiadamia o tym fakcie 

dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, 

straż pożarną itp.).  

Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu. 

 

 


