
INFORMACJA 
dotycząca zwolnień z egzaminu gimnazjalnego uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata 
konkursów przedmiotowych bądź tytuł laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych 

rok szkolny 2012/2013 

 

 
Na  podstawie  §39  ust.1   Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  kwietnia  2007  r. 
w   sprawie   warunków   i   sposobu   oceniania,   klasyfikowania   i   promowania   uczniów   i   słuchaczy 
oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach  publicznych  (Dz.U.  Nr  83  z  2007  r., 
poz.562  z późn. zm.) zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013 przysługuje: 
 

 Laureatom konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, 
 

 Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z grupy 
przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym. 

 
Podstawą zwolnienia jest  zaświadczenie stwierdzające uzyskanie przez ucznia klasy pierwszej, drugiej 
lub trzeciej  gimnazjum tytułu  laureata  lub finalisty. Uczeń przedkłada zaświadczenie dyrektorowi szkoły. 
 
W dniu  egzaminu  gimnazjalnego,  dyrektor  szkoły    odnotowuje na liście zdających w sali, przy nazwisku 
ucznia, uzyskanie  tytułu  laureata konkursu /finalisty olimpiady dla szkół ponadgimnazjalnych oraz załącza 
do tej listy  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia laureata/finalisty. 
 

Wykaz  konkursów i olimpiad uprawniających do zwolnienia  
z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

 

część humanistyczna część  matematyczno-
przyrodnicza 

część językowa* 

 
I.  Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów  gimnazjów  

organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Kuratorów Oświaty w  innych województwach 
 (zwolnienie dotyczy laureatów) 

 

 
- Historii 
- Języka Polskiego 
- Wiedzy o Społeczeństwie 

 

 
- Biologii 
- Chemii 
- Fizyki 
- Geografii 
- Matematyki 
 

 
- Języka Angielskiego 
- Języka Francuskiego 
- Języka Niemieckiego 
- Języka Rosyjskiego 
 

 

II. Olimpiady dla gimnazjalistów   (zwolnienie dotyczy laureatów) 
 

 - Olimpiada Matematyczna 

Gimnazjalistów 
 

- Olimpiada Języka Angielskiego 

dla  Gimnazjalistów 
 

 
III. Olimpiady- dla szkół ponadgimnazjalnych (zwolnienie dotyczy laureatów i finalistów) 

 

 
- Ogólnopolska Historyczna 
- Literatury i Języka Polskiego 
- Wiedzy o Polsce i Świecie  

Współczesnym 

 
- Biologiczna 
- Chemiczna 
- Fizyczna 
- Geograficzna 
- Matematyczna 

 

 
- Ogólnopolska Języka 

Angielskiego 
- Języka Francuskiego 
- Języka Hiszpańskiego 
- Ogólnopolska Języka    

Niemieckiego 
- Języka Rosyjskiego 

 
 
                                   Dyrektor  

                                                                                          Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 

 

*Z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego może być zwolniony laureat konkursu lub laureat /finalista olimpiady z języka obcego 

nowożytnego nauczanego w gimnazjum  jako przedmiot obowiązkowy. 

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Konkursy%20turnieje%20olimpiady/Konkursy%20przedmiotowe/2012/komisje%20wojewodzkie/historia2012.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Konkursy%20turnieje%20olimpiady/Konkursy%20przedmiotowe/2012/komisje%20wojewodzkie/j.polski2012.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Konkursy%20turnieje%20olimpiady/Konkursy%20przedmiotowe/2012/komisje%20wojewodzkie/biologia2012.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Konkursy%20turnieje%20olimpiady/Konkursy%20przedmiotowe/2012/komisje%20wojewodzkie/geografia.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Konkursy%20turnieje%20olimpiady/Konkursy%20przedmiotowe/2012/komisje%20wojewodzkie/j.polski2012.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Konkursy%20turnieje%20olimpiady/Konkursy%20przedmiotowe/2012/komisje%20wojewodzkie/geografia.pdf

