Egzamin
Gimnazjalny 2019

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego
Czas trwania
Data

10 kwietnia
2019

11 kwietnia
2019

12 kwietnia
2019

Część egzaminu

humanistyczna

matematycznoprzyrodnicza

język obcy
nowożytny

Godzina
rozpoczęcia

regulaminowy

wydłużony dla
uprawnionych

Historia i wiedza o
społeczeństwie
9:00

60 min

80 min

Język polski
11:00

90 min

135 min

Przedmioty
przyrodnicze
9:00

60 min

80 min

Matematyka
11:00

90 min

135 min

Poziom
podstawowy
9:00

60 min

80 min

Poziom
rozszerzony
11:00

60 min

90 min

Termin dodatkowy Egzaminu
Gimnazjalnego








3 czerwca 2019 (poniedziałek) - część humanistyczna
4 czerwca 2019 (wtorek) – część matematycznoprzyrodnicza
5 czerwca 2019 (środa) – język obcy nowożytny
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje
uczeń, który:
nie przystąpił do egzaminu lub danego zakresu / poziomu
odpowiedniej części z przyczyn losowych bądź zdrowotnych ALBO
przerwał lub mu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

Przebieg egzaminu każdego dnia
Uczeń:
 losuje numer stolika, przy którym będzie pracował;
 sprawdza numer PESEL na nalepkach z OKE;
 koduje arkusz egzaminacyjny;
 sprawdza kompletność arkusza egzaminacyjnego;
 zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza
gimnazjalnego;
 rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela;
 samodzielnie rozwiązuje zadania w czasie egzaminu;
 zgłasza konieczność skorzystania z toalety;
 po ukończeniu pracy przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na
brzeg stolika;
 po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali wychodzi, nie zakłócając
pracy pozostałym piszącym;

Ogólne zasady przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego
Uczniowie do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory
wymienione w komunikacie o przyborach, tj:
 w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego – pióro lub długopis z
czarnym tuszem/atramentem
 dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki –
linijkę
Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody
(podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze
stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych)
Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np.
legitymację szkolną i okazać go w razie potrzeby)

Zdający mają zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej
urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z
takich urządzeń w tej sali

Schemat standardowego arkusza egzaminacyjnego (G1)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych
i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
oraz arkuszy dostosowanych (G2, G4, G5, G6, G7, G8)
z wszystkich zakresów/poziomów

Zeszyt zadań

Karta odpowiedzi do
zadań zamkniętych

Schemat standardowego arkusza egzaminacyjnego (G1)
z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego
na poziomie rozszerzonym
Karta rozwiązań zadań otwartych
(do wyrwania przez uczniów)

Zeszyt zadań

Karta odpowiedzi do zadań
zamkniętych

Karta rozwiązań zadań otwartych
w arkuszach standardowych
Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem standardowym
z zakresu języka polskiego, matematyki
i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

następuje wyrwanie ze środka arkusza
czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą
odpowiedzi bez ich rozdzielania








samodzielnie przez zdających niekorzystających z dostosowań
z pomocą członków ZN w przypadku zdających:
niepełnosprawnych ruchowo
z czasową niesprawnością rąk
z afazją
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Czynności organizacyjne wykonywane
przez zdających po zakończeniu
egzaminu z arkuszem standardowym
Zdający, którzy mają obowiązek przenoszenia
zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na
kartę odpowiedzi,


w ciągu 5 minut wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu
nadzorującego sprawdzają poprawność przeniesienia zaznaczeń
odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi;



odkładają arkusze na brzeg ławki/stolika;



nie opuszczają sali egzaminacyjnej przed zebraniem arkuszy
od wszystkich zdających w danej sali i uzyskaniem pozwolenia
na opuszczenie sali.

Uwolnienie wyników
W przypadku egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzonego w kwietniu i
czerwcu
Termin ogłoszenia wyników egzaminu
gimnazjalnego

14 czerwca 2019

Termin przekazania szkołom wyników i
zaświadczeń

14 czerwca 2019

Termin wydania zaświadczeń oraz
informacji zdającym

21 czerwca 2019*

*Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU z 2016r., poz. 1335)

Na stronie internetowej CKE www.cke.edu.pl,
w zakładce poświęconej
egzaminowi gimnazjalnemu dostępne są:

•Informatory o egzaminie gimnazjalnym od

roku szkolnego 2011/2012;

•Przykładowe arkusze egzaminacyjne;
•Arkusze egzaminacyjne z lat 2012-2018

Życzymy powodzenia!

