
 

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  6 czerwca 2019 r. 
dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
ósmoklasisty przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r. 
 

 

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, 

przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 14 czerwca br. (piątek). 

 

Uczniowie otrzymają informacje o wynikach, jakie uzyskali, od dyrektorów szkół, do których 

uczęszczają. Dyrektorzy otrzymają te wyniki 14 czerwca br. 

 

Egzamin gimnazjalny 

Uczniowie III klasy gimnazjum będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali 

z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych 

przez okręgowe komisje egzaminacyjne. 

 
Okręgowa komisja 

egzaminacyjna 

Województwa objęte działaniem 

danej OKE 

Link do systemu informatycznego 

z wynikami egzaminu gimnazjalnego 

Gdańsk kujawsko-pomorskie, pomorskie https://wyniki.oke.gda.pl  

Jaworzno śląskie https://serwis.oke.jaworzno.pl/w  

Kraków małopolskie, lubelskie, podkarpackie https://obieg.oke.krakow.pl  

Łomża podlaskie, warmińsko-mazurskie www.oke.lomza.pl  

Łódź łódzkie, świętokrzyskie https://wyniki.komisja.pl  

Poznań 
wielkopolskie, lubuskie, 

zachodniopomorskie 
https://uczniowie.oke.poznan.pl/  

Warszawa mazowieckie https://okewarszawa.azurewebsites.net  

Wrocław dolnośląskie, opolskie https://wyniki.oke.wroc.pl/  

 

Wyniki będą dostępne w systemach informatycznych 14 czerwca br. od godz. 10:00. Logowanie 

do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń już otrzymał 

bądź otrzyma od dyrektora szkoły, do której uczęszcza. 

 

Egzamin ósmoklasisty 
Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali 

z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym 

ZIU (wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy 

uczeń będzie mógł otrzymać od dyrektora szkoły 12 czerwca br. Wyniki będą dostępne w systemie 

informatycznym 14 czerwca br. od godz. 10:00. 

 

 

Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty zostanie 

przekazane każdemu uczniowi w dniu zakończenia roku szkolnego (19 czerwca br.) razem ze 

świadectwem ukończenia szkoły. 
 

Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone podczas briefingu prasowego 14 czerwca br., w którym 

udział wezmą Minister Edukacji Narodowej oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Miejsce oraz godzina briefingu zostaną przekazane przedstawicielom mediów najpóźniej 

13 czerwca br. 

 
dr Marcin Smolik 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
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