Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego
oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku
Na podstawie:
 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
 art. 268 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z
2016 r. poz. 2223, ze zm.)
ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz
egzaminu maturalnego w 2019 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w
szkołach dla dorosłych, w których nauka
kończy się w semestrze wiosennym

1. część humanistyczna
– 10 kwietnia 2019 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego –
godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza
– 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
W terminie
głównym




z zakresu przedmiotów
przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki –
godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12
kwietnia 2019 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym
– godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym –
godz. 11:00

W

szkołach dla dorosłych, w których nauka
kończy się w semestrze jesiennym

1. część humanistyczna – 9
stycznia 2019 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie – godz. 9:00



z zakresu języka polskiego –
godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza
– 10 stycznia 2019 r. (czwartek)




z zakresu przedmiotów
przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki –
godz. 11:00

3. język obcy nowożytny
– 11 stycznia 2019 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym
– godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym –
godz. 11:00

1

1. część humanistyczna
– 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
 z zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie – godz. 9:00



W terminie
dodatkowym

1. część humanistyczna
– 10 kwietnia 2019 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie – godz. 9:00



z zakresu języka polskiego –
godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza
– 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
 z zakresu przedmiotów
przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki –
godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5

2. część matematyczno-przyrodnicza
– 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
 z zakresu przedmiotów
przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki –
godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 12

czerwca 2019 r. (środa)
 na poziomie podstawowym
– godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym –
godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników
egzaminu gimnazjalnego
Termin przekazania szkołom
wyników i zaświadczeń
Termin wydania zaświadczeń
oraz informacji zdającym

z zakresu języka polskiego –
godz. 11:00

kwietnia 2019 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym
– godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym –
godz. 11:00

W przypadku egzaminu
gimnazjalnego przeprowadzanego
w kwietniu i czerwcu:

W przypadku egzaminu
gimnazjalnego przeprowadzanego
w styczniu:

14 czerwca 2019 r.

25 stycznia 2019 r.

14 czerwca 2019 r.

25 stycznia 2019 r.

21 czerwca 2019 r.

25 stycznia 2019 r.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW/POZIOMÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Czas trwania (min)
przedłużenie
arkusz dla
czasu,
osób
o którym
z autyzmem,
arkusz
mowa w pkt
w tym
standardowy
17.
z zespołem
Komunikatu
Aspergera
*

G1

historia i wiedza
o
społeczeństwie
język polski
przedmioty
przyrodnicze
matematyka
język obcy
nowożytny (poziom
podstawowy)

G1

G2

arkusz dla
osób
arkusz dla osób z niepełnoarkusz dla
arkusz
osób
dla osób
słabosłyszących sprawnością
słabowidzących niewidomych i niesłyszących intelektualną
w stopniu
lekkim

G4,5

G6

60

do 80

90

do 135

60

do 80

90

do 135

60

do 80

G7

G8

2

język obcy
nowożytny (poziom
rozszerzony)

60

do 90

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym
2018/2019
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