INFORMACJA O PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

I.

INFORMACJE PODSTAWOWE
forma pisemna,
przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum,
brak minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać – nie można nie zdać,
język obcy na poz. podstawowym – obowiązkowy dla wszystkich,
język obcy na poz. rozszerzonym - obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli
się również w szkole podstawowej,
wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej,
uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w kwietniu, przystępuje do niego w
czerwcu,
do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku
części drugiej egzaminu z zakresu matematyki również linijkę (rysunki –jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują
długopisem - nie wykonuje się rysunków ołówkiem),
na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników,
zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej
sali,
zdający są zobowiązani do posiadania przy sobie legitymacji uczniowskiej lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość,
do sali egzaminacyjnej można wnieść małą butelkę wody (podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna
stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych).

UWAGA: na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl - w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są
Informatory o egzaminie gimnazjalnym oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji
egzaminu gimnazjalnego z lat ubiegłych.

II.

HARMONOGRAM I ZAKRES EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

CZĘŚĆ EGZAMINU

1. CZĘŚĆ
HUMANISTYCZNA

2. CZĘŚĆ
MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA

3. JĘZYK OBCY

TERMIN

18 kwietnia
2016 r.
(poniedziałek)

19 kwietnia
2016 r.
(wtorek)

20 kwietnia
2016 r.
(środa)

ZAKRES

CZAS
TRWANIA *
(wydłużony)

TYP ZADAŃ

godz.
9:00

historia i
WOS

60 minut
(+ 20 minut)

zadania
zamknięte

godz.
11:00

język polski

90 minut
(+ 45minut)

zadania
zamknięte
i otwarte

godz.
9:00

przedmioty
przyrodnicze
(biologia,
chemia, fizyka
i geografia)

60 minut
(+ 20 minut)

zadania
zamknięte

godz.
11:00

matematyka

90 minut
(+ 45minut)

zadania
zamknięte
i otwarte

godz.
9:00

poziom
podstawowy

60 minut
(+ 20 minut)

zadania
zamknięte

godz.
11:00

poziom
rozszerzony

60 minut
(+ 30 minut)

zadania
zamknięte
i otwarte

*do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
17 czerwca 2016 r. - przekazanie szkołom wyników egzaminu gimnazjalnego
24 czerwca 2016 r. - wydanie zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Termin dodatkowy – 1, 2, 3 czerwca 2016 r. - dla uczniów, którzy:
- z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym,
- przerwali dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub którym przerwano i unieważniono dany
zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub
zdrowotnych),
- którym dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

III.

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu powinni przybyć do szkoły do godziny 8:25.
Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo wg listy i losują numery stolików, przy których będą pracować
(losowanie jest jednokrotne, przed rozpoczęciem pierwszego z zakresów/poziomów danej części egzaminu). Każdy
zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.
W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach
przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej.
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.
Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem
arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania sprawdzianu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze
względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu.
Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich o:
- zasadach zachowania się podczas egzaminu,
- dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań
zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań,
- o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
O godzinie określonej przez CKE członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne.
Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
- o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej
stronie arkusza egzaminacyjnego,
- o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt
zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi,
- o konieczności sprawdzenia, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
- o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,
-w arkuszu z języka polskiego i matematyki o wyrwaniu karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą
odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań)
- o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego.
Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz
egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.
Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza
egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL (uczeń koduje zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę
rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi).
Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
Przed rozpoczęciem każdej części egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów
poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.
W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują
członkowie zespołu nadzorującego.
Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu
nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym
arkuszem egzaminacyjnym.
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).

16. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, 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 kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej
niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem - przed odebraniem jego arkusza
egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności.
17. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności
związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być
zorganizowane tak , by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.
18. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu
nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
19. 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.

IV.

ZASADY ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI NA KARCIE ODPOWIEDZI
(dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
rozwiązania zadań zapisywane są długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem,
nie wolno używać korektora,
rozwiązania na karcie odpowiedzi zaznaczane są przez zamalowanie kratki z odpowiednią literą,
w przypadku pomyłki, błędne zaznaczenie należy otoczyć kółkiem i zamalować inną odpowiedź,
zapisy w brudnopisie nie są sprawdzane i oceniane.

V.

KONIECZNOŚĆ SAMODZIELNEGO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ W CZASIE EGZAMINU
1.
2.

3.

4.

VI.

Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub
własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej
części egzaminu w przypadku:
- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
- wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub
przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,
- zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części
egzaminu, przeprowadzanego w terminie głównym, z jednego z powodów określonych w pkt. 1 przystępuje ponownie do
tego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie.
Dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może zostać danemu zdającemu unieważniony
także przez dyrektora OKE albo dyrektora CKE w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej
przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy
egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub
korzystanie z rozwiązań innego ucznia.

MOŻLIWOŚCI WGLĄDU DO SPRAWDZONEJ I OCENIONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie
wskazanym przez dyrektora OKE, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego.

