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Wstępna informacja  

na temat egzaminu gimnazjalnego  

przeprowadzanego 18, 19 i 20 kwietnia 2016 roku na terenie obj ętym działalno ścią 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gda ńsku 

 

1. Informacje ogólne  

W dniach: 18, 19 i 20 kwietnia 2016 roku zostanie przeprowadzony w całym kraju egzamin 

gimnazjalny w trzeciej klasie gimnazjum.  

Formuła egzaminu 

Podobnie jak w latach 2012-2015 egzamin gimnazjalny składa się z trzech  części : humanistycznej, 

matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowoŜytnego. W kaŜdej części wyróŜnia się dwa 

zakresy albo dwa poziomy: 

• w części pierwszej 

− egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 

− egzamin z zakresu języka polskiego 

• w części drugiej 

− egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) 

− egzamin z zakresu matematyki 

• w części trzeciej 

− egzamin na poziomie podstawowym 

− egzamin na poziomie rozszerzonym. 

Wymagania egzaminacyjne 

Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych  

w podstawie programowej na trzeci etap edukacyjny dla przedmiotów objętych daną częścią egzaminu. 

Mogą teŜ odnosić się do treści nauczania – wymagań szczegółowych z zakresu danego przedmiotu ujętych 

w podstawie programowej dla tego przedmiotu na drugi etap edukacyjny. Zatem wymagania  

egzaminacyjne  są toŜsame ze szczegółowymi wymaganiami ściśle określonymi w podstawie programowej.  

 Arkusze egzaminacyjne z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, z zakresu przedmiotów 

przyrodniczych oraz z egzaminu z języka obcego nowoŜytnego na poziomie podstawowym zawierają tylko 

zadania zamknięte, natomiast zestawy egzaminacyjne z zakresu języka polskiego, z zakresu matematyki 

oraz z egzaminu z języka obcego nowoŜytnego na poziomie rozszerzonym – zarówno zadania zamknięte, 

jak i zadania otwarte.  
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Przebieg egzaminu 

18 kwietnia  2016 roku (poniedziałek) – część humanistyczna  

• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 60 minut (dla uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do 80 minut) 

• z zakresu języka polskiego – rozpoczyna się o godz. 11.00 i trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – do 135 minut) 

19 kwietnia  2016 roku  (wtorek) – część matematyczno-przyrodnicza 

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 60 minut (dla uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do 80 minut) 

• z zakresu matematyki – rozpoczyna się o godz. 11.00 i trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – do 135 minut) 

20 kwietnia  2016 roku  (środa) – część z zakresu j ęzyka obcego nowo Ŝytnego 

• na poziomie podstawowym – rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – do 80 minut)  

• na poziomie rozszerzonym – rozpoczyna się o godz. 11.00 i trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – do 90 minut). 

Ocenianie i przedstawianie wyników egzaminu 

Od 2012 roku wyniki egzaminu są wyraŜane w skali procentowej i centylowej, oddzielnie dla 

kaŜdego zakresu egzaminu. Dla zdających w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim wyniki 

egzaminu w skali procentowej (zaokrąglone do liczby całkowitej) ustali Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

w Gdańsku (OKE). 

Na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe Komisja Centralna określi dla kaŜdego 

moŜliwego wyniku, jaki odsetek zdających (zaokrąglony do liczby całkowitej) w całym kraju uzyskał taki sam 

lub niŜszy wynik. KaŜdy gimnazjalista otrzyma informację dotyczącą swojego wyniku. 

Zaświadczenie o wynikach obejmuje  5 albo 6 wyników  egzaminu gimnazjalnego; 5 w przypadku 

wszystkich uczniów: 

1) z języka polskiego 

2) z historii i wiedzy o społeczeństwie 

3) z matematyki 

4) z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii 

5) z języka obcego nowoŜytnego na poziomie podstawowym 

a, kiedy uczeń przystąpi do egzaminu z języka obcego nowoŜytnego na obu poziomach, otrzymuje 

dodatkowo wynik z języka obcego nowoŜytnego na poziomie rozszerzonym. 

Instytucje odpowiedzialne za przeprowadzenie egzami nu 

Egzamin  gimnazjalny finansuje  Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Arkusze egzaminacyjne ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w szkołach na terenie województw kujawsko- 

-pomorskiego i pomorskiego  naleŜy do zadań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gda ńsku .  
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NajwaŜniejsze zadania OKE w Gdańsku to: 

• zebranie danych egzaminacyjnych o uczniach trzecich klas gimnazjów  

• zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych 

lub ich zastępców, w tym przekazanie informacji dotyczących procedur organizacji i przeprowadzenia 

egzaminu 

• odbiór arkuszy egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminacyjnej od przewodniczących szkolnych 

zespołów egzaminacyjnych lub osób przez nich upowaŜnionych  

• przekazanie arkuszy egzaminacyjnych do placówek sprawdzania 

• sprawdzenie odpowiedzi uczniów zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w całym kraju 

• odbiór arkuszy egzaminacyjnych z placówek sprawdzania 

• ustalenie wyników egzaminu 

• przekazanie szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla kaŜdego 

ucznia 

• przekazanie wyników do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz właściwych kuratoriów oświaty  

i organów prowadzących szkoły. 

Za organizację i przebieg egzaminu w szkołach  odpowiadaj ą przewodniczący szkolnych zespołów 

egzaminacyjnych, którymi są dyrektorzy szkół . 

2. Uczestnicy egzaminu 

Do egzaminu gimnazjalnego zgłoszono 42 163 uczniów z 826 gimnazjów (Tabela 1.). OKE w Gdańsku do 

wszystkich zakresów egzaminu łącznie zamówiła 246 318 arkuszy egzaminacyjnych, w tym 116 009 dla 

uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego i 130 309 dla uczniów z województwa pomorskiego. 

Tabela 1. Zestawienie liczby szkół i liczby uczniów zgłoszonych do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego 18, 19  
i 20 kwietnia 2016 roku na terenie działalności OKE w Gdańsku  

Województwo 

kujawsko-pomorskie pomorskie 
Razem 

Liczba szkół Liczba uczniów Liczba szkół Liczba uczniów Liczba szkół  Liczba 
uczniów 

410 19 950 416 22 210 826 42 163 

 

Zdecydowana większość gimnazjalistów (około 97% wszystkich zgłoszonych do egzaminu) będzie 

rozwiązywała zadania z arkuszy standardowych przeznaczonych dla uczniów bez dysfunkcji oraz dla 

uczniów z dysleksją rozwojową (Tabela 2. i Tabela 3.). 

W części trzeciej około 83% gimnazjalistów zostało zgłoszonych do egzaminu z języka angielskiego  

w województwie kujawsko-pomorskim i około 88% w województwie pomorskim.  

Większość zdających przystąpi do egzaminu w części trzeciej zarówno na poziomie podstawowym, jaki 

i na poziomie rozszerzonym (około 81% w województwie kujawsko-pomorskim i około 87% w województwie 

pomorskim).  
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Tabela 2.  Zestawienie liczby uczniów i zamówionych arkuszy egzaminacyjnych z uwzględnieniem typów arkuszy 
egzaminacyjnych w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej  

Typ arkusza egzaminacyjnego  
Liczba uczniów  

w województwie 
kujawsko-pomorskim 

Liczba uczniów 
w województwie  

pomorskie 
Łącznie 

dla uczniów bez dysfunkcji oraz dla 
uczniów z dysleksją rozwojową 19 162 21 556 40 721 

dla uczniów z autyzmem,  
w tym z zespołem Aspergera 47 52 99 

dla uczniów słabo widzących (czcionka 
Arial 16 pkt lub Arial 24 pkt) 53 66 119 

dla uczniów słabo słyszących  
i niesłyszących  74 72 146 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim  614 464 1 078 

 

Tabela 3 . Zestawienie liczby uczniów zgłoszonych do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowo Ŝytnego  

a) województwo kujawsko-pomorskie  

Liczba uczniów w województwie kujawsko-pomorskim 
Typ arkusza 

egzaminacyjnego poziom 
Język 

angielski 
Język 

francuski 
Język 

hiszpa ński 
Język 

niemiecki 
Język 

rosyjski Łącznie 

podstawowy 16 026 11 51 2 531 544 19 162 dla uczniów bez dysfunkcji 
oraz dla uczniów 
z dysleksją rozwojową rozszerzony 15 564 1 32 400 94 16 090 

podstawowy 39 0 0 7 1 47 dla uczniów z autyzmem, 
w tym z zespołem 
Aspergera rozszerzony 38 0 0 2 0 40 

podstawowy 42 0 0 10 1 53 dla uczniów słabo 
widzących (czcionka Arial 
16 pkt lub Arial 24 pkt) rozszerzony 41 0 0 1 0 42 

podstawowy 67 0 0 6 1 74 dla uczniów słabo 
słyszących i niesłyszących 

rozszerzony 62 0 0 1 0 63 

podstawowy 451 0 0 132 31 614 dla uczniów 
z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
lekkim 

rozszerzony 23 0 0 1 0 24 

b) województwo pomorskie  

Liczba uczniów w województwie pomorskim 
Typ arkusza 

egzaminacyjnego poziom 
Język 

angielski 
Język 

francuski 
Język 

hiszpa ński 
Język 

niemiecki 
Język 

rosyjski 
Język 
włoski 

Łącznie 

podstawowy 19 002 46 36 2 400 72 1 21 556 dla uczniów bez dysfunkcji 
oraz dla uczniów 
z dysleksją rozwojową rozszerzony 18 250 5 11 798 2 0 19 066 

podstawowy 51 0 0 1 0 0 52 dla uczniów z autyzmem, 
w tym z zespołem 
Aspergera rozszerzony 49 0 0 0 0 0 49 

podstawowy 51 0 0 14 1 0 66 dla uczniów słabo 
widzących (czcionka Arial 
16 pkt lub Arial 24 pkt) rozszerzony 49 0 0 4 0 0 53 

podstawowy 61 0 0 11 0 0 72 dla uczniów słabo 
słyszących i niesłyszących 

rozszerzony 58 0 0 2 0 0 60 

podstawowy 324 0 0 140 0 0 464 dla uczniów 
z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
lekkim 

rozszerzony 29 0 0 2 0 0 31 



Gdańsk, 15 kwietnia 2016 roku 5 

Zestawienie liczby uczniów zgłoszonych do egzaminu w poszczególnych powiatach w obu 

województwach przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Tabela 4. Zestawienie liczby szkół i liczby uczniów zgłoszonych do egzaminu z podziałem na powiaty 

a) województwo kujawsko-pomorskie  b) województwo p omorskie   

Powiat/Miasto Liczba 
szkół 

Liczba 
uczniów   Powiat/Miasto Liczba 

szkół 
Liczba 

uczniów 
aleksandrowski 14 530  bytowski 24 861 
brodnicki 14 853  chojnicki 18 1 075 
bydgoski 23 1 065  człuchowski 12 619 
chełmiński 13 492  gdański 17 1 131 
golubsko-dobrzyński 9 450  kartuski 30 1 567 
grudziądzki 10 357  kościerski 21 811 
inowrocławski 24 1 566  kwidzyński 16 853 
lipnowski 15 758  lęborski 14 710 
Bydgoszcz 65 2 889  Gdańsk 61 3 543 
Grudziądz 14 959  Gdynia 30 2 113 
Toruń 30 1 937  Słupsk 13 832 
Włocławek 21 1 041  Sopot 5 195 
mogileński 9 472  malborski 16 687 
nakielski 24 923  nowodworski 11 315 
radziejowski 9 418  pucki 14 844 
rypiński 8 469  słupski 26 905 
sępoleński 13 411  starogardzki 30 1 332 
świecki 23 1 022  sztumski 9 417 
toruński 17 1 004  tczewski 20 1 134 
tucholski 11 488  wejherowski 29 2 266 
wąbrzeski 8 322     
włocławski 22 844     
Ŝniński 14 680     

3. Obserwacja egzaminu 

 

Na podstawie § 8.1. pkt 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego i 

egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959) obserwatorami sprawdzianu mogą być  

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania; 

2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;  

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, 

szkoły wyŜszej, placówki doskonalenia nauczycieli, i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, posiadający upowaŜnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

Kuratorzy oświaty, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie gmin oraz dyrektorzy placówek 

doskonalenia nauczycieli, po konsultacji z dyrektorem OKE w Gdańsku, delegowali pracowników do 

przeprowadzenia obserwacji przebiegu egzaminu we wskazanych szkołach. 

Tabela 5. Liczba wystawionych upowaŜnień do obserwowania egzaminu gimnazjalnego 

Województwo  Liczba upowa Ŝnień 
kujawsko-pomorskie 196 
pomorskie 105 

Razem 301 
 


