WARUNKI PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:
a. w terminie głównym:
w kwietniu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka
kończy się w semestrze wiosennym
w styczniu – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
b. w terminie dodatkowym:
w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka
kończy się w semestrze wiosennym
w kwietniu – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.
Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym ALBO
b. przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu
przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w
terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor
OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego.
Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest
uczniem.
Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

1. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
a) humanistycznej,
b) matematyczno-przyrodniczej
c) języka obcego nowożytnego
Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

Część humanistyczna:
a) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00 i trwa 60
minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 80 minut);
b) z zakresu języka polskiego egzamin rozpoczyna się o godzinie 11.00 i trwa 90 minut
(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 135 minut).

Część matematyczno-przyrodnicza:
a) z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpoczyna
się o godzinie 9.00 i trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 80
minut);
b) z zakresu matematyki egzamin rozpoczyna się o godzinie 11.00 i trwa 90 minut
(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 135 minut).

Część z języka obcego nowożytnego:
a) na poziomie podstawowym egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00 i trwa 60 minut
(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 80 minut);
b) na poziomie rozszerzonym egzamin rozpoczyna się o godzinie 11.00 i trwa 60 minut
(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 90 minut).
Uwaga – do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności
organizacyjne oraz na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę
odpowiedzi.

Arkusz egzaminacyjny składa się z następujących elementów:
a) w części pierwszej z zakresu
- historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i karta odpowiedzi
- języka polskiego – zeszyt zadań, karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz karta odpowiedzi;
b) w części drugiej z zakresu
- przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i karta odpowiedzi
- matematyki – zeszyt zadań, karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz karta odpowiedzi;
c) w części trzeciej na poziomie
- podstawowym – zeszyt zadań i karta odpowiedzi
- rozszerzonym – zeszyt zadań, karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz karta odpowiedzi.
Uwaga – do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego wykorzystuje się również płytę
CD. Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Na
każdą salę egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta. Każda szkoła otrzymuje również płytę/płyty
rezerwowe.

Podczas przerw między egzaminami z poszczególnych zakresów uczniowie pozostają
na terenie szkoły pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

CO ZDAJĄCY MOŻE MIEĆ ZE SOBĄ W SALI EGZAMINACYJNEJ
Zdający mogą wnieść na salę:
- długopis z czarnym wkładem na wszystkie części egzaminu,
- linijkę na egzamin z matematyki,
- legitymację szkolną lub dokument tożsamości z numerem PESEL,
- ewentualnie małą butelkę wody, która będzie stała na podłodze przy stoliku żeby nie
zniszczyć arkusza egzaminacyjnego.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i
używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ
I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM
EGZAMINU.

ZDAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ
EGZAMINACYJNYCH.

KODOWANIE ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO
1. Arkusz egzaminacyjny koduje się indywidualnym kodem ucznia (litera klasy i numer
ucznia w dzienniku) oraz numerem PESEL w wyznaczonych miejscach.
2. Zdający kodują:
- w arkuszu z historii i wos – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
- w arkuszu z języka polskiego – zeszyt zadań, kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań
egzaminacyjnych
- w arkuszu z przedmiotów przyrodniczych - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
- w arkuszu z matematyki - zeszyt zadań, kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań
egzaminacyjnych (należy zakodować obie kartki karty rozwiązań)
- w arkuszu z języka obcego na poziomie podstawowym - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
- w arkuszu z języka obcego na poziomie rozszerzonym - zeszyt zadań, kartę odpowiedzi i
kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

W PRZYPADKU UCZNIÓW, KTÓRZY MAJĄ OBOWIĄZEK ZAZNACZENIA
ODPOWIEDZI NA KARCIE ODPOWIEDZI - ODPOWIEDZI DO ZADAŃ
ZAZNACZA, ZAMALOWUJĄC KWADRACIK ZGODNY Z WYBRANĄ
PRZEZ UCZNIA ODPOWIEDZIĄ NA ARKUSZU EGZAMINACYJNYM.

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJLNEGO W 2018 ROKU
1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

