
 

Pracowania Sprawdzianów i Egzaminów Gimnazjalnych, wrzesień 2011 r. 

Wyjaśnienia dotyczące zasad organizowania i przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku 

szkolnym 2011/2012  
 

 
- Uczniowie (słuchacze) przystępują do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego  

z zakresu jednego języka obcego nowożytnego, którego uczą się w szkole jako 
przedmiotu obowiązkowego. 

 
- Wszyscy uczniowie (słuchacze) przystępują do trzeciej części egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 
 
- Jeśli uczeń (słuchacz) kontynuuje w gimnazjum naukę języka obcego nowożytnego, 

którego uczeń (słuchacz) uczył się w szkole podstawowej, zdaje egzamin z tego języka 
obowiązkowo również na poziomie rozszerzonym.  

 
- W przypadku, gdy uczeń (słuchacz) wybiera język obcy nowożytny, którego naukę 

rozpoczął w gimnazjum, zdaje obowiązkowo egzamin z tego języka na poziomie 
podstawowym, ale może też dodatkowo zadeklarować chęć zdawania egzaminu  
z tego języka na poziomie rozszerzonym z tego języka. 

 
- Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadający orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka 
obcego nowożytnego nie muszą przystępować do egzaminu z języka obcego 
nowożytnego na poziomie rozszerzonym (pomimo kontynuacji nauki tego języka  
w gimnazjum). 
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Wynik egzaminu na poziomie podstawowym będzie odnotowany na zaświadczeniach  
o wynikach egzaminu gimnazjalnego i brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjlnych w roku szkolnym 2012/2013. 
 
Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym będzie odnotowany na zaświadczeniach  
o wynikach egzaminu gimnazjalnego ale brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjlnych w roku szkolnym 2018/2019. 
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych  (DzU z 2007 r., nr 83, poz 562 z późniejszymi zmianami, 20 sierpnia 2010, 17 
listopada 2010) 
§ 32, ust.2 
W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania  ustalone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem 
gimnazjalnym.” 
§ 35, ust. 1-5 
1.Uczniowie (słuchacze) przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących 
języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 
ukraińskiego i włoskiego. (01.09.13r.)  
2. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń (słuchacz) przystępuje z zakresu tego języka obcego 
nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.  
3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy 
nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego. 
4. Słuchacz, który uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 
obowiązkowego, składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego 
z zakresu jednego z tych języków. 
4a. w deklaracji, o której mowa w ust. 3 i 4, podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia 
(słuchacza) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku ucznia 
(słuchacza), o którym mowa w§ 42 ust. 2e.  
5. Deklarację, o której mowa w ust. 3 i 4, składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, 
w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.  
§ 38, ust. 4 – 6 
4. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są 
zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.  
5. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań 
dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego 
na poziomie rozszerzonym, o której mowa w§ 42 ust. 2d.  
6. Uczniowie, o których mowa w ust. 5, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do części 
trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o której mowa w§ 42 ust. 2d. 
§ 42, ust. 2c – 2e 
2c. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich 
uczniów (słuchaczy). Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w§ 32 ust. 2, dla 
poziomu III.0.  
2d. Uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na 
podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej 
egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem § 38 ust. 5. Zadania egzaminacyjne 
obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2, dla poziomu III.1.  
2e. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie 
(słuchacze), którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 2d. 
 
 


