EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 – INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

1. Struktura i harmonogram egzaminu
a. Część pierwsza – humanistyczna – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego
oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (19 kwietnia, środa)
- historia i wiedza o społeczeństwie – g. 9:00, trwa 60 minut (+20 min.)
- język polski – g. 11:00, trwa 90 minut (+45 min.)
b. Część druga – matematyczno-przyrodnicza – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki
oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii (20 kwietnia,
czwartek)
- przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, fizyka i geografia – g. 9:00, trwa 60 minut (+20 min.)
- matematyka – g. 11:00, trwa 90 minut (+45 min.)
c. Część trzecia – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (21 kwietnia,
piątek)
- na poziomie podstawowym – g. 9:00, trwa 60 minut (+20 min.)
- na poziomie rozszerzonym – g. 11:00, trwa 60 minut (+30 min.)
2. Przebieg egzaminu
a. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (8:30) uczniowie
wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, losują numery stolików i otrzymują naklejki
przygotowane przez OKE. Jeżeli zdający przystępują do obu zakresów/poziomów danej części
egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanej tego samego dnia w tej samej sali, losowanie stolików
przeprowadza się tylko jednokrotnie, przed rozpoczęciem pierwszego z zakresów/poziomów danej
części egzaminu;
b. Nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie (9:00 i 11:00 –
członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne;
c. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący
zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, faktyczny czas
rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym;
d. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym
przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi
na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie
dostosowanej do niepełnosprawności;
e. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
egzaminacyjnym:
- informuje zdających o zakończeniu pracy
- wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów
odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi
na karcie)

- poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
- poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika;
f. Następnie przewodniczący zezwala zdającym na opuszczenie sali (z wyjątkiem ucznia, który ma być
obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych);
g. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje
w sali egzaminacyjnej prace egzaminacyjne do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych
osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie
przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu
zespołu egzaminacyjnego;
h. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, a następnie dołącza
je do protokołu zbiorczego i oczekuje na przyjazd kuriera.
3. Informacje dodatkowe.
a. Zdający zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w sposób
niezakłócający pracy innym uczestnikom egzaminu;
b. Na egzaminie obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń
telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali;
c. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej wyłącznie pióro lub długopis z czarnym
tuszem/atramentem i dodatkowo, w przypadku egzaminu z zakresu matematyki – linijkę;
d. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy
z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń
przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych;
e. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane
wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu
gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich
nie komentuje;
f. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie
uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu
nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
oraz obserwatorzy;
g. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego
oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy
zdających;
h. Jeśli uczeń ukończył pracę wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego
na pracę z arkuszem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz
i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu
nadzorującego w obecności ucznia sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi
oraz zapisał rozwiązania zadań otwartych na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych. W przypadku
braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów korzystających
z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności) i zezwala na opuszczenie sali;

4. Sytuacje szczególne na egzaminie.
a. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi
na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość
kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej;
b. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.
Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia
zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany
w protokole przebiegu egzaminu;
c. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu
medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność
została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części
egzaminu gimnazjalnego;
d. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali
egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności
organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje
przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym
o czasie zapisanym na tablicy (planszy);
e. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną)
i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może
być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły;
f. W przypadku ucznia, który zgłasza, że nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zespół
nadzorujący pakuje do bezpiecznej koperty jego zeszyt zadań egzaminacyjnych wraz z kartą
odpowiedzi oraz kartą rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
g. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych był nieobecny na egzaminie gimnazjalnym
w pierwszym terminie, przerwał egzamin z tych samych przyczyn lub jego praca została
unieważniona, ma prawo przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym (w dniach: 1, 2, 5 czerwca
2017 r.);
5. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego
ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie
sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
6. Uczniowie poznają wyniki egzaminu 16 czerwca 2017 r., a zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu otrzymają 23 czerwca 2017 r.;
7. Pełną informację nt. egzaminu gimnazjalnego można znaleźć na stronie internetowej Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej pod adresem www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/.

