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Podstawa prawna: 

1) Ustawa o systemie oświaty z  dn. 7.09.1991 r. - z późniejszymi zmianami. 
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.04.2007 w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562) - z późniejszymi 

zmianami. 
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10.08.2001 r. w sprawie standardów 

wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 

1020) - z późniejszymi zmianami. 
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ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
Gimnazjum Specjalne wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52. 

 

§ 2 
Gimnazjum jest placówką publiczną.  

 

§ 3 
Gimnazjum realizuje kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawnościami 

sprzężonymi oraz autyzmem. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 4 

1) Głównym celem gimnazjum jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze 

społeczeństwem poprzez: 

1. wprowadzenie uczniów w świat praw i obowiązków obywatelskich. Znajomość 

historii państwa polskiego, wiedza z historii, literatury, sztuki, muzyki, znajomość 

przyrody ojczystej-wszystko to może być powodem do patriotycznej dumy i 

kształtować poczucie obywatelskiego obowiązku troski o własny kraj, jego tradycje, 

kulturę, środowisko naturalne, 

2. odkrycie mocnych stron ucznia, by mógł on trafnie  wybrać profil dalszego kształcenia 

oraz: 

a) kształtowanie szacunku do tradycji historii państwa i regionu, 

b) rozbudzanie podstawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych i 

światopoglądowych, 

c) poznanie praw obywatelskich, 

d) kształtowanie postawy umiejętności obrony własnych poglądów i wartości, 

e) uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka, 

f) kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji oraz 

dóbr kultury – kino, teatr. 

 

§ 5 
1) Zadania gimnazjum realizowane są w zakresie: 

1. tworzenia warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego i 

poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjających i 

doskonalących jego zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach 

samoobsługowych, 

2. podtrzymywania i rozwijania umiejętności komunikowania się, w tym – jeżeli jest to 

konieczne – wspomagających sposobów porozumiewania się, a także umiejętności 

czytania i pisania (w miarę możliwości ucznia) oraz umiejętności matematycznych, 

przydatnych w dorosłym życiu, 
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3. umożliwiania prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych i prowadzenia ćwiczeń 

kształtujących umiejętność orientowania się w terenie, 

4. tworzenia warunków do poznawania przyrody, wychowania do życia w harmonii z 

przyrodą, kształtowania postawy proekologicznej, 

5. ukazywania znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka, 

kształtowania się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego  

i politycznego, 

6. uczenia rozumienia swoich praw i umiejętności ich egzekwowania, 

7. tworzenia warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i 

bezpieczeństwu, 

8. tworzenia warunków umożliwiających uczniom dokonywanie właściwego wyboru 

kierunków przyszłej pracy przez przygotowanie bazy umożliwiającej uczniom 

zapoznanie się z różnymi czynnościami pracy, wytworami pracy oraz dokonania 

samooceny własnych umiejętności i możliwości, 

9. tworzenia warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych 

inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji, 

10. nawiązywania kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami 

promującymi rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, 

11. umożliwiania uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych 

oraz zapewniania możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu 

(turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne), 

12. rozwijania zainteresowań i kreatywności ucznia, 

13. tworzenia warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 6 
1) W organizacji gimnazjum wyodrębnia się jeden etap edukacyjny: 

1. III etap – kształcenie obejmuje trzy lata nauki – klasa I, II, III. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW 
 

§ 7 
1) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

 

§ 8 
1) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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2) Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3) Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, przed 

feriami zimowymi. 

 

§ 9 
1) Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, według skali określonej w 

Statucie SOSW im. I. Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w § 8 ust. 1i § 9 ust. 1. 

2) Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 10 
3) Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania na 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną i na wywiadówce 

poprzedzającą radę klasyfikacyjną - 2 tygodnie przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. 

4) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

5) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

 

§ 11 
1) Oceny bieżące, śródroczne, roczne z zajęć edukacyjnych w gimnazjum opisane są w 

statucie SOSW im. I. Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w § 8 ust. 1, zaś  

zachowania w § 9 ust. 1. 

2) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz 

zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym są ocenami opisowymi. 
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§ 12 
1) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej – nie dotyczy ucznia, 

któremu w danej szkole co najmniej po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

2) Uczeń gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma 

opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole 

podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być 

promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

  

 § 13 
1) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. 

2) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, plastyki oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4) Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji 

2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący 

3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

6) Z egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1. skład komisji 

2. termin egzaminu 

3. wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę 

4. do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

7) Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 14 
1) Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 
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3) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści. 

4)  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje następujące działania: 

1. wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3. wykonanie zaplanowanych działań; 

4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.  

5) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 

6) Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

7)  Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o 

warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

8) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego. 

10) W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w 

miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona". 

 

§ 15 
10) Uczeń kończy gimnazjum: 

1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

2. jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu o którym  mowa w rozdziale V z poziomu 

opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą 

przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

11) Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania 

12) O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 

rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z 

rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

§ 16 
1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
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2) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

3) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

7) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć edukacyjno-wychowawczych. 

8) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami).    

9) Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1. imiona i nazwiska nauczycieli 

2. termin egzaminu klasyfikacyjnego 

3. zadania, ćwiczenia egzaminacyjne 

4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny 

10)  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

11) Protokół z egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

13) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”. 

14) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

15) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

16) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrz. ust. 17. 

17) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

18) Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

19) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

a) skład komisji 
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b) termin  

c) zadania sprawdzające 

d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę 

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

a) skład komisji  

b) termin posiedzenia komisji 

c) wynik głosowania 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem 

20) Protokół o którym mowa w ust. 19 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

21) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustanych 

odpowiedziach ucznia 

 

ROZDZIAŁ V 

 

EGZAMIN GIMNAZJLANY 

 

§ 17 

1) Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych 

przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma 

formę pisemną.  

2) Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się 

minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. 

 

§ 18 

1) Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:  

1. humanistycznej 

a) zadania z zakresu języka polskiego - mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą; 

wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna, 

b) zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - mają formę zamkniętą. 

2. matematyczno-przyrodniczej  

a) zadania z zakresu matematyki - mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą, 

b) zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii 

- mają formę zamkniętą. 

3. języka obcego nowożytnego - gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego 

uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa 

poziomy:  

a) podstawowy  

b) rozszerzony. 

 

§ 19 

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru 

języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września 

roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów 

niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie 

składają deklarację samodzielnie. 
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§ 20 
1) Egzamin odbywa się w kwietniu.  

2) Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia 

1. część humanistyczna trwa 150 minut. 

2. część matematyczno-przyrodnicza trwa 150 minut. 

3. część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: 

podstawowym i rozszerzonym. 

 

§ 21 
1) Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych 

kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu 

zakresach: 

1. język polski 

2. historia i wiedza o społeczeństwie 

3. matematyka 

4. przedmioty przyrodnicze 

5. język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 

6. język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym. 

2) Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. 

Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby:  

1. wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które 

zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na 

przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 

możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77 

2. wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), 

którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład 

zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 

85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam 

jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. 

3) Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej 

 

 

 

 


