
Komunikat CKE z 7.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i form 
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 
 
 
Wśród uczniów uprawnionych do dostosowania, są ci: 
„ którzy w roku szkolnym 2015/2016 objęci byli pomocą psychologiczno – pedagogiczną  
w szkole ze względu na: 

a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą 
b.  zaburzenia komunikacji językowej 
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną 

 
Uczniowie (słuchacze) z zaburzeniami komunikacji językowej  

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej)  

 Przedłużenie czasu 
 Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu. 

Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu  
z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 grudnia. 
W przypadku części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego 
przyznanie tego dostosowania oznacza automatyczne przyznanie płyty CD  
z dostosowanym nagraniem wraz z przedłużeniem czasu trwania sprawdzianu  
i egzaminu. 

 Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania rozwiązań zadań otwartych  
z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych, jak dla uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona 
potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 Płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na 
zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie, 
zamówiona w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej do 31 grudnia. 
Przyznanie tego dostosowania oznacza automatyczne przyznanie przedłużenia 
czasu przeprowadzania sprawdzianu o 25 minut oraz egzaminu gimnazjalnego  
o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony). 

Zakres w jakim można przedłużyć czas pisania sprawdzianu/egzaminu  

a. Sprawdzian: 
o w części pierwszej - nie więcej niż o 40 minut, 
o w części drugiej - nie więcej niż o 25 minut. 

b. Egzamin gimnazjalny: 
o z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - nie więcej niż o 20 
minut każdy, 

o z języka polskiego, z matematyki - nie więcej niż o 45 minut każdy, 
o z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - nie więcej niż o 30 

minut. 

Uwaga: czas pracy z zestawem zadań dostosowanym do dysfunkcji wydrukowany na jego 

stronie tytułowej uwzględnia już przedłużenie. 

 
 
 



ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,  szkołach i placówkach 
 

- uwzględnia uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej.  
 
 Zaburzenia  komunikacji językowej to: 
 
Zaburzenia języka: 
• zaburzenia składni, 
• trudności w opanowaniu form gramatycznych, 
• trudności z organizacją tekstu, 
• kłopot z nabywaniem nowego słownictwa, 
• trudność z używaniem zwrotów adekwatnie do sytuacji, 
• nieumiejętność spójnego wypowiadania się, 
• inne (wynikające z zaburzeń rozwojowych). 
 
Zaburzenia mowy: 
• artykulacji np. niepoprawne wymawianie głosek, 
• fonacji np. mówienie z dużym wysiłkiem, mówienie bardzo głośne, 
• płynności mowy np. jąkanie. 
 
Zaburzenia komunikacji językowej wpływają na stan psychiczny i sferę emocjonalną dziecka 
oraz jego rozwój intelektualny. Nieumiejętność wypowiedzenia tego, co się myśli, jest 
przyczyną trudnych do likwidacji nerwic, kompleksów i depresji, a także stanowi przeszkodę 
na drodze osiągnięć szkolnych. Do najczęściej występujących zaburzeń zaliczamy: 

Opóźniony rozwój mowy - występuje wówczas, gdy proces kształtowania się mowy 
(mówienia i rozumienia, bądź tylko mówienia lub rozumienia) jest opóźniony i przebiega 
niezgodnie z normą, która jest przewidziana dla danej grupy wiekowej. 
Dyslalia - to zaburzenie w realizowaniu głosek, do którego zalicza się następujące wady 
mowy:                                                                                                                                 
seplenienie (sygmatyzm): nieprawidłowa realizacja głosek:s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz   
rotacyzm (reranie) - nieprawidłowa realizacja głoski r                                                
kappacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski k                                                               
gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski g                                                              
lambdacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski l                                                                    
betacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski b                                                                              
mowa bezdźwięczna                                                                                                           
nosowanie. 

Jąkanie - czyli zaburzenie płynności mowy.                                                                         
Dysglosje - czyli zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem narządów artykulacyjnych  
(np. rozszczep podniebienia) lub obniżenia progu słyszenia.                                                      
Afazja - oznacza całkowity brak rozwoju mowy lub całkowitą utratę zdolności mówienia i/ lub 
rozumienia mowy.                                                                                                             
Dysfazja - czyli zaburzenie procesu nabywania zdolności mówienia lub /i rozumienia,  
bądź częściowa utrata wcześniej nabytych zdolności ekspresji lub/i percepcji mowy.           
Dyzartria - to zaburzenie mowy wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania ośrodków i 
dróg unerwiających narządy mowne.                                                                                           
Alalia - to niezdolność do mówienia, wywołana uszkodzeniem narządów mowy lub układu 
nerwowego, które nastąpiło przed rozwojem mowy i uniemożliwia jej prawidłowy rozwój.         
Oligofazje - czyli zaburzenia mowy występujące u osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

http://www.logopedasierakowice.pl/1,31,Seplenienie.html
http://www.logopedasierakowice.pl/1,32,Rotacyzm.html
http://www.logopedasierakowice.pl/1,33,Kappacyzm.html
http://www.logopedasierakowice.pl/1,34,Gammacyzm.html
http://www.logopedasierakowice.pl/index.php?name=News&file=article&sid=35
http://www.logopedasierakowice.pl/index.php?name=News&file=article&sid=36
http://www.logopedasierakowice.pl/index.php?name=News&file=article&sid=37
http://www.logopedasierakowice.pl/1,38,Nosowanie.html
http://www.logopedasierakowice.pl/index.php?name=News&file=article&sid=39

