UWAGA TRZECIOKLASIŚCI!
EGZAMIN GIMNAZJALNY
2017
19 kwietnia (środa) – historia i wos/ j. polski
20 kwietnia (czwartek) – przedm. przyr/ matematyka
21 kwietnia (piątek) – języki obce

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU
1. W każdym dniu egzaminu uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:00
2. O 8:15 uczniowie wchodzą do sali i losują miejsca (w uzasadnionych przypadkach,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może odstąpić od losowania).
3. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną
legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
4. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie pióro lub długopis z czarnym
atramentem – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki – linijkę (rysunki
powinny być sporządzane długopisem).
5. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno wnosić do
sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
6. Można przynieść ze sobą małą butelkę wody, którą należy postawić na podłodze przy
nodze od stolika (aby nie zalać przypadkowo arkusza egzaminacyjnego).

7. Po otrzymaniu właściwego arkusza
nadzorującego zdający ma obowiązek:

na

polecenie

przewodniczącego

zespołu

a) zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego;
w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego
b) wyrwać ze środka arkusza czterostronicową kartę rozwiązań zadań otwartych wraz
z kartą odpowiedzi:
-

w części pierwszej z zakresu języka polskiego

-

w części drugiej z zakresu matematyki

-

w części z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

d) sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie
wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań;
braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego
e) sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać
swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez
OKE w wyznaczonych miejscach.

8. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.
9. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca
przebiegu egzaminu.
10. W przypadku:
- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia
- wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo
korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej
- zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający
pracę pozostałym uczniom,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę
z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części
egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole
przeprowadzenia egzaminu.
11. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie którzy
przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić

poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na
rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia
rozwiązań na kartę odpowiedzi.
12. Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania, on lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni od daty odpowiedniej
części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.
13. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia
w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej jest ostateczne.
14. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego
rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniego zakresu
danej części egzaminu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).
Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie
ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
15. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania
zadań przez ucznia, który przystąpił do odpowiedniego zakresu danej części egzaminu

w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu
z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiedni zakres/poziom
danej części egzaminu tego ucznia.
16. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia
w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiednich
zakresów danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.

Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie 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, poz. 562, ze zm.).

