
Poradnik – ostatni rok w gimnazjum 
 

Wrzesień  

Skończyły się wakacje i zaczął ostatni rok szkolny w gimnazjum, wkrótce będziesz zdawać 
jeden z ważniejszych egzaminów w życiu. Od jego wyniku zależy między innymi to, czy 
trafisz w przyszłości do dobrej szkoły średniej, z ciekawym programem. To bardzo ważne, 
gdyż nietrafiony wybór szkoły może Ci mocno skomplikować dalszą edukację - na studiach. 
Na razie najważniejsze jest pozytywne nastawienie. Egzamin gimnazjalny jest tak 
skonstruowany, że nawet jeżeli masz pewne luki w wiedzy to możesz się wybronić czytając 
uważnie polecenia i w nich szukać koniecznych wskazówek oraz podpowiedzi. Taka 
umiejętność plus trochę spostrzegawczości i inteligencji to klucz do Twojego sukcesu na 
egzaminie. Test końcowy ma dosyć specyficzną formę i szablon, który nie pozwala na 
dowolność w odpowiedziach. Musisz odpowiadać na pytania wprost, nie wykraczając poza 
ramy zakreślone przez autorów testu. Stąd na początku przygotowań musisz się zastanowić 
nad tym, czy dobrze znasz i rozumiesz istotę egzaminu gimnazjalnego.  

Październik/Listopad 

Kuratoria podają terminy olimpiad przedmiotowych i konkursów, w których zdobyte laury 
można przeliczyć na punkty egzaminacyjne. Warto spróbować.  

Grudzień 

Pachnie już świętami Bożego Narodzenia. Coraz większy ruch w sklepach i księgarniach. 
Jeżeli tam zajrzysz w poszukiwaniu prezentów dla najbliższych, zwróć uwagę, czy nie 
ukazały się już Informatory o szkołach ponadgimnazjalnych. Znajdziesz tam podstawowe 
dane teleadresowe o szkołach oraz szczegóły ich oferty edukacyjnej, a także terminy spotkań 
informacyjnych dla kandydatów i ich rodziców.  

Styczeń 

Czas najwyższy na wybranie szkoły średniej. Aby zrobić to świadomie, należy przede 
wszystkim zebrać jak najwięcej informacji o szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się 
w twojej okolicy.  

Gdzie szukać informacji:  

 Pytaj w pierwszej kolejności rodzinę, znajomych, starszych kolegów i koleżanki o to, 
co wiedzą, a przynajmniej co słyszeli dobrego lub złego o danej szkole. 

 Skorzystaj również z pomocy wychowawcy i doradcy zawodowego. 
 Koniecznie wybierz się z rodzicami na spotkania informacyjne w różnych szkołach. 
 Zapytaj o szkołę na forum dyskusyjnym. Może ktoś udzieli Ci cennych informacji na 

jej temat. 

Co jest ważne przy wyborze szkoły średniej:  



 Najlepsza jest ta szkoła, która znajduje się jak najbliżej domu, co oczywiście należy 
rozumieć nie wprost, ale jako ogólną zasadę, aby minimalizować stratę czasu 
przeznaczonego na dojazdy. 

 Jeżeli ktoś nie ma w wieku 16 lat bardzo sprecyzowanych zainteresowań i planów na 
przyszłość, a dotyczy to większości gimnazjalistów, to powinien wybrać liceum 
ogólnokształcące.  Szkoły te z zasady mają dać uczniowi solidną interdyscyplinarną 
wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów. 

 Należy unikać dużych szkół, z dużą liczbą klas. Wiadomo, że przeciążony okręt jest 
trudno sterowalny, w takiej szkole łatwiej się też zagnieżdżą patologie jak narkomania 
czy przemoc wobec słabszych. 

 Ostatnia uwaga - jak najwięcej pytać i porównywać informacje z różnych źródeł - od 
znajomych, z internetu, informatorów, dni otwartych w szkołach. 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należałoby przeprowadzić wstępną symulację punktów, 
na które możesz liczyć po uwzględnieniu osiągnięć szkolnych i spodziewanego wyniku 
egzaminu.  

Od 2006 roku egzamin maturalny jest zarazem egzaminem wstępnym na studia. Tylko 
nieliczne wydziały uzyskały zgodę MEN na przeprowadzenie dodatkowych egzaminów 
predyspozycyjnych. Uczelnie biorą przede wszystkim wyniki matury rozszerzonej ze 
wskazanych przez siebie przedmiotów. Stąd, te osoby, które marzą o tym, aby stać się w 
przyszłości prawnikami czy też dziennikarzami powinny wiedzieć jak ich przyszła szkoła 
przygotowuje do matury rozszerzonej z historii i WOS-u, a gimnazjaliści o ambicjach 
zawodowych związanych z medycyną czy farmacją winni od razu szukać takiego liceum, 
gdzie jest wysoki poziom biologii i chemii. 

Luty  

Minęły ferie zimowe. Przed Tobą ostatnie już miesiące nauki w gimnazjum. Ostatnie 
tygodnie po egzaminie będą w szkole dużo spokojniejsze, bez poprzedniego pośpiechu           
i nerwowości. Luty to już naprawdę ostatni moment na powtórkę materiału samodzielnie lub 
przy wsparciu nauczyciela. 

Marzec 

Pierwszy dzień wiosny - świat budzi się do życia! Na chwilę można zapomnieć o nauce, bo w 
szkole i poza nią królują przebierańcy i "wagarowicze". Czeka Cię też trochę luzu i słodkiego 
obżarstwa w czasie świąt wielkanocnych, ale to krótkie chwile wytchnienia. Egzamin tuż, tuż.  

Kluczem do sukcesu podczas egzaminu w części humanistycznej jest umiejętność czytania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie własnego tekstu. Z raportu CKE po poprzednich egzaminach 
wynika, że ta część egzaminu wychodzi gimnazjalistom najgorzej niezależnie z jakiego 
regionu Polski pochodzą . 

W części matematyczno-przyrodniczej najwięcej kłopotu sprawiają zadania problemowe, w 
których trzeba wykorzystać wiedzę zarówno z matematyki, jak i fizyki, własności figur 
podobnych, obliczenia procentowe oraz interpretowanie własności funkcji.  

Kwiecień  



Ważne wskazówki:  

 Pamiętaj, że warunkiem ukończenia szkoły gimnazjalnej jest przystąpienie do 
egzaminu. Nawet jeżeli ktoś otrzyma 0 pkt. egzamin uważa się za zaliczony. Inna 
sprawa czy znajdzie się szkoła średnia, która później będzie chciała przyjąć ucznia                
z takim wynikiem. Gdyby gimnazjalista nie pojawił się na egzaminie, będzie 
zmuszony powtarzać trzecią klasę. Jeżeli jednak ta nieobecność jest usprawiedliwiona 
chorobą lub zdarzeniem losowym, wtedy będzie on mógł skorzystać z drugiego 
terminu w połowie czerwca. 

 W 2004 roku po raz pierwszy komisje egzaminacyjne przygotowały przykrą 
niespodziankę dla uczniów korzystających z podpowiedzi i ściąg. Otóż rozdano 
zdającym trzy wersje testów z identycznymi poleceniami, ale w pytaniach 
zamkniętych w każdej wersji zamieniono kolejność odpowiedzi - np. w pierwszej 
dobra odpowiedź kryła się pod "a", w drugiej pod "b", w trzeciej pod "c". Komisje 
egzaminacyjne już teraz zapowiedziały, że tak samo będzie także w następnych latach. 

 Pamiętaj, że wynik podany przez OKE jest ostateczny, ale możesz zgłosić swoje 
uwagi co do sposobu jego przeprowadzenia w ciągu dwóch dni. Musisz wtedy 
wskazać konkretne uchybienia proceduralne. 

 Naprawdę nie warto ściągać. Komisja ma obowiązek wyprosić takiego ucznia z sali. 
 Jeżeli przed egzaminem nastąpi tzw. „przeciek” tematów na egzaminie egzamin 

będzie powtórzony. 
 Nie ucz się do ostatniej chwili przed godziną "0" , wyśpij się i myśl pozytywnie - 

będzie dobrze. 

Powodzenia! 


