
Egzamin gimnazjalny  
od 2012 roku 

NOWA FORMUŁA EGZAMINU 



Części egzaminu gimnazjalnego 

• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 

• z zakresu języka polskiego 

Część humanistyczna 

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, 
geografia, fizyka) 

• z zakresu matematyki 

Część matematyczno-przyrodnicza 

• na poziomie podstawowym 

• na poziomie rozszerzonym 

Część z języka obcego nowożytnego 



Części egzaminu gimnazjalnego 

• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 
60 minut 

• przerwa – 45 minut 

• z zakresu języka polskiego – 90 minut 

Część humanistyczna 



Części egzaminu gimnazjalnego 

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 60 
minut 

• przerwa – 45 minut 

• z zakresu matematyki – 90 minut 

Część matematyczno-przyrodnicza 



Części egzaminu gimnazjalnego 

• poziom podstawowy – 60 minut 

• przerwa – 45 minut 

• poziom rozszerzony – 60 minut 

Część z języka obcego nowożytnego 



Egzamin z języka obcego nowożytnego 

Egzamin gimnazjalny  
z języka obcego zgodnie  
z dokonanym wyborem 

Wybór języka  
do egzaminu 

gimnazjalnego  
do 20 września 

Rekrutacja do szkoły  
i przydział 2 języków 
obcych na podstawie  

testów diagnostycznych 

Poziom III.1. 

Język obcy 
poziom rozszerzony 

Poziom III.1.  
Język obcy 

poziom rozszerzony 

Egzamin gimnazjalny 
z języka obcego 

poziom podstawowy 
60 minut 

Egzamin gimnazjalny 
z języka obcego 

poziom rozszerzony 
60 minut 

Poziom III.0. 
Język obcy 

poziom podstawowy 



Wyniki z egzaminu gimnazjalnego 

Wynik procentowy to odsetek punktów, które zdający zdobył za zadania 
mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu.  
 
Na przykład jeśli zdający za język niemiecki zdobył 23 punkty spośród 30 
możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. 

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego 
zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający.  
 
Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie języka niemieckiego 
wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało wynik taki 
sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. 



Oferta szkoły 

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego i matematyki 
przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla 
wszystkich trzecioklasistów. 

Poza tym: 
• Zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów,  
• Koła przedmiotowe i zainteresowań,  
• Zajęcia przygotowujące do konkursów,  
• Terapia pedagogiczna,  
• Zajęcia logopedyczne. 



Terminy egzaminów 

Egzaminy próbne 
22, 23, 24 listopada 2011 r. 

Egzaminy właściwe 
24, 25, 26 kwietnia 2012 r. 


