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Terminy egzaminów gimnazjalnych 
 

Termin główny 

 

a) część humanistyczna –18 kwietnia 2018 r. (środa) 
•  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00  (czas: 60 min.) 

•  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00   (czas: 90 min.) 

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) 

•  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00   (czas: 60 min.) 

•  z zakresu matematyki – godz. 11:00  (czas: 90 min.) 

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek) 

•  na poziomie podstawowym – godz. 9:00   (czas: 60 min.) 

•  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00  (czas: 60 min.) 
 

Termin  dodatkowy (dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie zdawali egzaminów  

w terminie głównym) 

a) część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) 

b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek) 

c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa) 

 

II. Przedłużenie czasu dla uczniów z dostosowaniem warunków egzaminu: 

- z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – o 20 minut każdy  

- z języka polskiego, z matematyki – o 45 minut każdy  

- z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – o 30 minut.  

 

III. Na egzamin gimnazjalny uczeń stawia się na pół godziny przed jego rozpoczęciem. 

Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść: 

- pióro/długopis z czarnym tuszem (arkusze egzaminacyjne wypełnia się tylko czarnym 

kolorem),  

- linijkę (na egzamin z matematyki),  

- małą butelkę wody.  

Uczniowie, którzy mają obowiązek przenoszenia odpowiedzi na kartę, zgodnie  

z instrukcją starannie zamalowują odpowiedni kwadracik. Po zakończeniu czasu 

przewidzianego na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli dodatkowe 5 min. na 

sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę. 

Jest zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych  

i kalkulatorów. 

Uczniowie muszą samodzielnie rozwiązywać zadania egzaminacyjne. 

 

IV. Dokładne informacje na temat egzaminu gimnazjalnego na znajdują na stronie 

internetowej www.cke.edu.pl . Znajdują się tam m.in. Informatory o egzaminie 

gimnazjalnym, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminacyjne  

z poprzednich lat. 


