HARMONOGRAM:
1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 15 czerwca 2018 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 15 czerwca 2018 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 22 czerwca 2018 r.
STRUKTURA EGZAMINU, ZASADY PRZEPROWADZANIA:
1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.
2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
a) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu
języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
b) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z
zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii,
chemii, fizyki i geografii
c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
nowożytnego.
3. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
4. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i
umiejętności z zakresu:
a) języka polskiego – trwa 90 minut
b) historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.
5. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca
wiadomości i umiejętności z zakresu:
a) matematyki – trwa 90 minut
b) przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60
minut.
6. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z
zakresu języka obcego nowożytnego:
a) na poziomie podstawowym – trwa 60 minut
b) na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.
7. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na
sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
(5 minut).
8. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego
nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.

9. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:
a) podstawowym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0
b) rozszerzonym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.
10. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w
gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na
poziomie rozszerzonym.
11. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego innego przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie
podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie
rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia.
12. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, który przystępuje do części
trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na
podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku
przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może
przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek
rodziców.

W DNIU EGZAMINU OBOWIĄZUJE:
 losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował,
 kodowanie arkusza egzaminacyjnego ( za wyjątkiem uczniów korzystających z
warunków dostosowanych),
 sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego,
 rozpoczynanie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela,
 zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety,
 zasada oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ZAWIERA:
a) zeszyt zadań egzaminacyjnych,
b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych,
c) kartę odpowiedzi.
1. historia i wiedza o społeczeństwie, przedmioty przyrodnicze, język obcy podstawowy: a, c
2. język polski, matematyka, język obcy rozszerzony : a,b,c
ISTOTNE TERMINY:
do 23 listopada 2017 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze
wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej
informacji,
do 18 stycznia 2018 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach
 języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego
uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy zgłosili zamiar przystąpienia do
egzaminu na tym poziomie.
do 30 marca 2018 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego
nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych.
INNE WAŻNE INFORMACJE:
1. Uczeń
ma
zakaz
wnoszenia
do
sali
egzaminacyjnej
urządzeń
telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.
2. Przybory i materiały:
 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).
 Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie
wykonuje się rysunków ołówkiem.
3. Konieczne jest samodzielne rozwiązywanie zadań w czasie egzaminu
4. Rodzice mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy
egzaminacyjnej.

NA STRONIE INTERNETOWEJ CKE (WWW.CKE.EDU.PL, W ZAKŁADCE
POŚWIĘCONEJ EGZAMINOWI GIMNAZJALNEMU) DOSTĘPNE SĄ:
a) INFORMATORY O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM
SZKOLNEGO 2011/2012
b) PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE
c) ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z LAT 2012–2017.
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