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• 18. edycja egzaminu gimnazjalnego 
(od 2002 r.)

• 8. edycja egzaminu gimnazjalnego 
w obecnej formule (od 2012 r.)

Egzaminy obowiązkowe

• 1. edycja egzaminu ósmoklasisty   
(od 2019 r.)



Egzaminy obowiązkowe – termin główny



Egzaminy obowiązkowe – termin dodatkowy



• historia i wiedza o społeczeństwie       
(60 minut)

• język polski (90 minut)

• przedmioty przyrodnicze (60 minut)

• matematyka (90 minut)

• język obcy nowożytny na poziomie 
podstawowym (60 minut)

• język obcy nowożytny na poziomie 
rozszerzonym (60 minut) *

Egzaminy obowiązkowe

* Obowiązkowy dla uczniów, którzy kontynuują naukę danego języka 
ze szkoły podstawowej. Dla pozostałych uczniów – do wyboru.



• język polski (120 minut)

• matematyka (100 minut)

• język obcy nowożytny (90 minut)

Egzaminy obowiązkowe



Obserwatorzy przebiegu egzaminu

Przebieg egzaminu gimnazjalnego monitorowało 
1 808 obserwatorów;

przebieg egzaminu ósmoklasisty monitorowało 
1 850 obserwatorów:

pracowników kuratoriów oświaty, 
przedstawicieli organów prowadzących (JST), 
szkół wyższych, ośrodków doskonalenia 
nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznych.



• 215 różnego rodzaju arkuszy

• 42 płyty do arkuszy z języków obcych

Arkusze egzaminacyjne

• 120 różnego rodzaju arkuszy

• 20 płyt do arkuszy z języków obcych 

Ogółem do przeprowadzenia egzaminów w kwietniu 
przygotowano:



Arkusze egzaminacyjne

% punktów do 
zdobycia za 

rozwiązanie zadań 
zamkniętych

% punktów do 
zdobycia za 

rozwiązanie zadań 
otwartych

% punktów do 
zdobycia za 

rozwiązanie zadań 
zamkniętych

% punktów do 
zdobycia za 

rozwiązanie zadań 
otwartych

historia i wiedza 
o społeczeństwie

100% 0% - - - - - -

język polski 60% 40% 30% 70%

przedmioty przyrodnicze 100% 0% - - - - - -

matematyka 70% 30% 50% 50%

język obcy nowożytny (PP) 100% 0%
60% 40%

język obcy nowożytny (PR) 50% 50%



Rzetelność egzaminów 

Dane dotyczą arkuszy standardowych.

• Współczynnik rzetelności: α (alfa) Cronbacha.

• Współczynnik ten przyjmuje wartości od 0 do 1.

• Za akceptowalne uznaje się wartości powyżej 0,7.



Uwagi przed ogłoszeniem wyników

• Informacja o wynikach dotyczy wyłącznie
uczniów, którzy przystąpili do egzaminu              
w kwietniu br.

• Nie obejmuje wyników uczniów, którzy 
przystąpili do egzaminu w czerwcu br. 



Do egzaminu przystąpiło ok. 345 200 uczniów.

― Ok. 335 000 uczniów rozwiązywało 
zadania w arkuszach w wersji 
standardowej.

― Ok. 10 200 uczniów rozwiązywało zadania 
w arkuszach w formie dostosowanej. 

Liczba zdających



Do egzaminu przystąpiło ok. 372 200 uczniów.

― Ok. 361 200 uczniów rozwiązywało 
zadania w arkuszach w wersji 
standardowej.

― Ok. 11 000 uczniów rozwiązywało zadania 
w arkuszach w formie dostosowanej. 

Liczba zdających



Wybory uczniów: języki obce nowożytne

Dane dotyczą uczniów rozwiązujących zadania w arkuszach standardowych.



Sprawdzanie prac egzaminacyjnych

• Uczniowie rozwiązali zadania w ponad   
2 029 000 arkuszy.

• Rozwiązania zadań otwartych zostały 
sprawdzone przez 7 965 
wykwalifikowanych egzaminatorów, 
pracujących w 504 zespołach / 236
ośrodkach.

• Ponad 1 000 000 rozwiązań zadań           
z matematyki zostało sprawdzonych        
z wykorzystaniem e-oceniania.



Sprawdzanie prac egzaminacyjnych

• Uczniowie rozwiązali zadania w ponad   
1 119 000 arkuszy.

• Rozwiązania zadań otwartych zostały 
sprawdzone przez 13 875 
wykwalifikowanych egzaminatorów, 
pracujących w 744 zespołach / 313 
ośrodkach.



Średnie wyniki z poszczególnych zakresów

Dane dotyczą uczniów rozwiązujących zadania w arkuszach standardowych.



Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów

Dane dotyczą uczniów rozwiązujących zadania w arkuszach standardowych.



Najwyższe wyniki

Wynik najwyższy, tj. 100%, uzyskało:

• historia i wos – 2 455 uczniów (0,7%)

• język polski – 1 500 uczniów (0,4%)

• przyroda – 2 015 uczniów (0,6%)

• matematyka – 2 325 uczniów (0,7%)

• język angielski (PP) – 35 613 uczniów (11,9%)

• język angielski (PR) – 13 482 uczniów (4,6%)

• język niemiecki (PP) – 1 035 uczniów (3,5%)

• język niemiecki (PR) – 374 uczniów (5,1%).



Najwyższe wyniki

Uczniowie, którzy ze wszystkich egzaminów 
uzyskali od 90% do 100% punktów możliwych 
do zdobycia:

1 049 osób.



Najwyższe wyniki

Wynik najwyższy, tj. 100%, uzyskało:

• język polski – 2 084 uczniów (0,6%)

• matematyka – 4 911 uczniów (1,4%)

• język angielski – 10 840 uczniów (3,1%)

• język niemiecki – 334 uczniów (2,1%).



Najwyższe wyniki

Uczniowie, którzy ze wszystkich egzaminów 
uzyskali od 90% do 100% punktów możliwych 
do zdobycia:

6 417 osób.



Jakie umiejętności zostały dobrze opanowane?

• analiza i interpretacja tekstów kultury   
(język polski)

• analiza i interpretacja źródła 
kartograficznego (historia)

• odczytywanie i interpretowanie informacji 
przedstawionych za pomocą wykresu 
funkcji (matematyka)

• planowanie i przeprowadzanie doświadczeń 
(biologia)

• (PP) rozumienie ze słuchu / (PR) rozumienie 
tekstów pisanych (język angielski) 



Planowanie / przeprowadzanie doświadczeń

%



Jakie umiejętności zostały opanowane słabiej?

• świadomość językowa (język polski)

• chronologia historyczna (historia)

• analiza problemu i przedstawienie 
argumentacji matematycznej (matematyka)

• wykonywanie prostych obliczeń 
chemicznych (chemia)

• znajomość środków językowych (język 
angielski) 



Chronologia historyczna

%



Jakie umiejętności zostały dobrze opanowane?

• odbiór tekstu kultury i wykorzystanie 
zawartych w nim informacji (język polski)

• wykonywanie obliczeń oraz wykorzystanie 
tych umiejętności w sytuacjach 
praktycznych  (matematyka)

• rozumienie tekstów pisanych (język 
angielski) 



Wykonywanie obliczeń

%



Jakie umiejętności zostały opanowane słabiej?

• wyszukiwanie potrzebnych informacji 
w tekście nieliterackim i wnioskowanie 
(język polski)

• opracowanie strategii rozwiązania 
problemu przedstawionego w zadaniu,          
z wykorzystaniem wiadomości z geometrii 
(matematyka)

• stosowanie środków językowych (język 
angielski) 



Stosowanie środków językowych

%



Zadania otwarte w arkuszach egzaminacyjnych

• W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź, 
np. przedstawia własne stanowisko, tok rozumowania, obliczenia, 
kolejne kroki rozwiązania, wnioski; buduje zdania bądź ich fragmenty.

• Uczeń może przyjąć każde logicznie uzasadnione stanowisko. Nie ma 
„jedynej” poprawnej odpowiedzi.

• W zadaniach otwartych nie ma „klucza”, w który trzeba się 
„wstrzelić”, aby uzyskać punkty.

• Dla zadań otwartych określane są zasady oceniania, które służą 
egzaminatorom jako wskazówki / wytyczne.

• Każde poprawne rozwiązanie zadania, spełniające warunki określone 
w poleceniu, może zostać ocenione na maksymalną liczbę punktów.



Przykładowe zadania



Przykładowe rozwiązania uczniowskie

Uwaga: Powyższa wypowiedź została napisana przez ucznia podczas egzaminu. Nie została 

w żaden sposób poprawiona – zawiera usterki ortograficzne, interpunkcyjne oraz błędy językowe.



Przykładowe rozwiązania uczniowskie

Uwaga: Powyższa wypowiedź została napisana przez ucznia podczas egzaminu. Nie została 

w żaden sposób poprawiona – zawiera usterki ortograficzne, interpunkcyjne oraz błędy językowe.



Przykładowe zadania



Przykładowe rozwiązania uczniowskie

Uwaga: Powyższe wypowiedzi zostały napisane przez uczniów podczas egzaminu. Nie zostały 

w żaden sposób poprawione – zawierają usterki ortograficzne, interpunkcyjne oraz błędy językowe.



Przykładowe zadania



Przykładowe rozwiązania uczniowskie

W wypracowaniach (OKE w Jaworznie) uczniowie odwoływali się do ponad 220 
różnych utworów literackich (poza lekturami obowiązkowymi), np.

M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego
Biblia  
R. Bradbury, 451 stopni Fahrenheita
L. Carroll, Alicja w Krainie Czarów
S. Collins, Igrzyska śmierci
F. Dostojewski, Zbrodnia i kara
A. Fiedler, Dywizjon 303
T. Hardy, Tessa d’Urberville
E. Hemingway, Stary człowiek i morze
S. King, To
N. H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów
J. Kochanowski, Treny
C. S. Lewis, Opowieści z Narni
G. M. Martin, Pieśń lodu i ognia

A. Mickiewicz, Sonety krymskie
G. Orwell, Rok 1984
J. Parandowski, Mitologia
B. Prus, Faraon, Lalka
R. Riordan, Percy Jackson i bogowie olimpijscy
R. Riggs,  Osobliwy dom Pani Peregrine
J. K. Rowling, cykl Harry Potter
J. D. Salinger, Buszujący w zbożu
H. Sienkiewicz,  Krzyżacy
Sofokles, Antygona
W. Szekspir, Hamlet, Sen nocy letniej
J. R. R.Tolkien, Władca pierścieni
V. Woolf, Pani Dalloway
S. Żeromski, Siłaczka



Przykładowe zadania



Przykładowe rozwiązania uczniowskie

1



Przykładowe rozwiązania uczniowskie

2



Przykładowe rozwiązania uczniowskie
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Przykładowe rozwiązania uczniowskie
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Przykładowe rozwiązania uczniowskie
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Przykładowe rozwiązania uczniowskie

6



Przykładowe rozwiązania uczniowskie

7



Przykładowe zadania



Zaświadczenie o wynikach

Wynik 
procentowy

Wynik na 
skali 

centylowej:

odsetek 
zdających, 

którzy 
uzyskali 

wynik taki 
sam 

lub niższy.



Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 Punkty za świadectwo – 100 pkt

 Punkty za egzamin gimnazjalny – 100 pkt
– język polski (100% * 0,2) = 20 pkt
– historia i wos (100% * 0,2) = 20 pkt
– matematyka (100% * 0,2) = 20 pkt
– przyroda (100% * 0,2) = 20 pkt
– język obcy, PP (100% * 0,2) = 20 pkt

 Punkty za świadectwo – 100 pkt

 Punkty za egzamin ósmoklasisty – 100 pkt
– język polski (100% * 0,35) = 35 pkt
– matematyka (100% * 0,35) = 35 pkt
– język obcy (100% * 0,3) = 30 pkt



Informacje o wynikach EG i E8

https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/wyniki/ https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/

Szczegółowe sprawozdania o wynikach egzaminu gimnazjalnego             
i egzaminu ósmoklasisty: 26 sierpnia 2019 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/wyniki/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/


Informacje o wynikach E8

 wyniki.edu.pl

Każdy uczeń może sprawdzić swoje wyniki on line.

ZIU – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych do publikacji wyników, 
stworzony w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Centrum Informatyczne Edukacji w partnerstwie z OKE w Krakowie oraz iTSS.



Informacje o wynikach E8

 wyniki.edu.pl

Uczeń otrzyma dostęp do wyników z każdego przedmiotu.

ZIU – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych do publikacji wyników, 
stworzony w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Centrum Informatyczne Edukacji w partnerstwie z OKE w Krakowie oraz iTSS.



Informacje o wynikach E8

wyniki.edu.pl

Uczeń otrzyma dostęp do wyników za każde zadanie.

ZIU – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych do publikacji wyników, 
stworzony w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Centrum Informatyczne Edukacji w partnerstwie z OKE w Krakowie oraz iTSS.



Informacje o wynikach E8

 wyniki.edu.pl

Uczeń może wydrukować informację o wynikach.

ZIU – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych do publikacji wyników, 
stworzony w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Centrum Informatyczne Edukacji w partnerstwie z OKE w Krakowie oraz iTSS.



Informacje o wynikach E8

Dyrektor szkoły otrzymuje pełną informację o wynikach 
uczniów danej szkoły w Systemie Informatycznym 
Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących (SIOEO).

SIOEO – moduł Krajowego Systemu Danych Oświatowych, stworzony              
w ramach projektu Integracja baz danych systemu oświaty, 
współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez 
Centrum Informatyczne Edukacji w partnerstwie z OKE w Krakowie oraz iTSS.



Informacje o EG i E8


www.cke.gov.pl

#cke_pl
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