EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

EGZAMIN GIMNAZJALNY – KWIECIEŃ 2018
INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS III
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z
zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie;
2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i
umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów
przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
I. ORGANIZACJA I HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie Komisji Centralnej
nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 1. dzień egzaminów - 18 kwietnia 2018 r. (środa)
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut;
– z zakresu języka polskiego
egzamin rozpocznie się o godzinie 11:00 i będzie trwał 90 minut
· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 2. dzień egzaminów – 19 kwietnia 2018r. (czwartek)
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut;
– z zakresu matematyki
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
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 3 dzień egzaminów – 20 kwietnia 2018r. (piątek):
z języka obcego nowożytnego
– na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut;
– na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut
 Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń (słuchacz) przystępuje z
zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako
przedmiotu obowiązkowego.
 Uczeń, który uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego
jako przedmiotu obowiązkowego, składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację
o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

Deklarację, składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w
którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

II. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGZAMINU
Dostosowanie warunków egzaminacyjnych odbywa się zgodnie z
Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w sprawie
sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku
szkolnym 2017/2018 egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów
(słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej
CKE najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017r.
1. Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu to ci,
których rodzice złożyli informację o sposobie lub sposobach dostosowania
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i
możliwości zdającego (załącznik 4b) oraz dołączyli do niej dokumenty
potwierdzające prawo do tego dostosowania do 23 listopada 2017 r.
2. Rada pedagogiczna wskazała niżej wymienione dostosowania warunków i
formy tegorocznego egzaminu:
- dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wydłużony czas pracy
z arkuszem egzaminacyjnym (arkusz standardowy G1, płyty CD do języka

2

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

obcego standardowe), dostosowane kryteria oceniania, brak konieczności
przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań,
W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających
uczniowi przystąpienie do egzaminu lub odpowiedniej części egzaminu w
terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektor
szkoły w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia lub w
porozumieniu ze słuchaczem przekazuje do dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku
przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej części egzaminu.
Uczniowie, których stan zdrowia wymaga przyjmowania leku lub zjedzenia
posiłku w trakcie trwania egzaminu, muszą dostarczyć do dyrektora
szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające takie zalecenie.

III. TERMIN DODATKOWY EGZAMINU
Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w
wyznaczonych terminie zdaje egzamin w terminach dodatkowych:
Część humanistyczna – 4 czerwca 2018r. – poniedziałek;
Część matematyczno – przyrodnicza – 5 czerwca 2016r. wtorek;
Część z języka obcego – 6 czerwca 2016r. – środa.

IV. WYNIKI EGZAMINU
Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według
jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w
następujących sześciu zakresach:
• język polski
• historia i wiedza o społeczeństwie
• matematyka
• przedmioty przyrodnicze
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
• język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.
Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego
egzaminu.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – 15 czerwca 2018 r.
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Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie gimnazjum.

V. ORGANIZACJA EGZAMINU
1. Każdego dnia egzaminu uczniowie stawiają się do szkoły do godz. 8.30.
2. Rzeczy

osobiste

(torby,

plecaki,

okrycia

wierzchnie,

urządzenia

teleinformacyjne) zostawiają w szatni.
3. WNOSZENIE
URZĄDZEŃ
TELEINFORMACYJNYCH
NA
SALĘ
EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE
SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.
4. Od 8.30 do ok. 8.55 przewodniczący zespołów nadzorujących w obecności
przedstawicieli zdających z każdej sali stwierdzają nienaruszenie przesyłek z
OKE, pobierają i przenoszą materiały egzaminacyjne.
5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu nadzorującego (ok.
godz. 8.45), przy wejściu na salę egzaminacyjną, zdający losują numer stolika
i otrzymują naklejki z numerem PESEL otrzymane z Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej oraz indywidualny kod ucznia. Numer stolika losuje się raz na
oba zakresy egzaminu w danym dniu.
6. Od godz. 8.55 do 9.00 przewodniczący zespołów nadzorujących przekazują
zdającym informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu.
7. O godz. 9.00 członkowie zespołu nadzorujących rozdają zdającym arkusze,
polecają zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić,
czy arkusz zawiera wszystkie ponumerowane strony, zakodować arkusze.
8. Po tych czynnościach przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w
widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu (ok. godz. 9.05)
i poleca zdającym otworzyć arkusze. W przypadku egzaminu z języka obcego
egzamin rozpoczyna się odtworzeniem płyty CD z tekstami w tym języku.
9. Między poszczególnymi zakresami egzaminu jest przerwa.
Osoby spóźnione nie będą wpuszczona na salę egzaminacyjną po godz.
9.00 lub 11.00, to jest po rozdaniu arkuszy. W uzasadnionych przypadkach
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły)
podejmuje decyzję wpuszczeniu osoby spóźnionej na salę nie później
jednak niż do zakończenia czynności organizacyjnych. Uczniowie spóźnieni
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nie losują numeru stolika – miejsce do pracy wskazuje im przewodnicząca
zespołu nadzorującego.
10. Po zakończeniu każdego zakresu egzaminu w danym dniu członkowie
zespołu

nadzorującego

egzamin

pakują

materiały

egzaminacyjne

do

bezpiecznych kopert w obecności przedstawicieli zdających z każdej sali.

VI. CO ZDAJĄCY MOŻE MIEĆ ZE SOBĄ NA SALI
EGZAMINACYJNEJ?
1. 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,
2. Zdający nie mogą korzystać z kalkulatora i słowników podczas egzaminu.

VII. PRZEBIEG EGZAMINU I ZASADY ZACHOWANIA
1. Po zajęciu miejsca przy stoliku oznaczonym wylosowanym numerem należy
dokładnie sprawdzić czy numer PESEL na naklejce jest prawidłowy. Błąd
należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu.
2. Przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje zdających o zasadach
zachowania obowiązujących na egzaminie:
- w czasie egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali,
- w przypadku konieczności wyjścia z sali (np. do toalety) uczeń podnosi rękę,
a po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego zostawia
zamknięty arkusz na swoim stoliku i w ciszy wychodzi z sali egzaminacyjnej do
wyznaczonej toalety,
- członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza i instrukcją dla zdającego.
NIE MOGĄ UDZIELAĆ ŻADNYCH WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
EGZAMINACYJNYCH
- w czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać jedynie
zdający, członkowie zespołów nadzorujących oraz obserwatorzy z Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej.
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- członkowie zespołu nadzorującego mogą poruszać się po sali w celu
monitorowania przebiegu egzaminu, nie przeszkadzając zdającym i bez
zaglądania do prac zdających
- jeśli zdający zakończył pracę z arkuszem przed wyznaczonym czasem,
zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika, podnosi rękę sygnalizując
zakończenie pracy. Członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń
przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów uprawnionych
do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi ). Po uzyskaniu
pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi w ciszy, nie zakłócając pracy
innym.
- na 10 min. przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
przewodnicząca zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności
zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi i karcie rozwiązań. Obowiązek
ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz
korzystających z arkuszy dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.
- po zakończeniu pracy z arkuszem będzie dodatkowe 5 minut na
sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań
zamkniętych na kartę odpowiedzi. Ten czas nie jest wliczany do czasu
trwania egzaminu.

ZDAJĄCY NIE PODPISUJĄ ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH IMIENIEM I
NAZWISKIEM

VIII.1. UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI LUB POZIOMU EGZAMINU W
TRAKCIE EGZAMINU
1. W przypadku stwierdzenia:
- niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
- wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub przyborów i
materiałów pomocniczych nie wymienionych w komunikacie o przyborach,
- zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu, utrudniając pracę innym
zdającym
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i
unieważnia dany zakres lub poziom egzaminu. Taki uczeń przystępuje
ponownie do tego zakresu egzaminu w terminie dodatkowym.
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Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) niezwłocznie
zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o unieważnieniu danego zakresu
lub poziomu egzaminu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn oraz z
informacją o dalszym sposobie postępowania.
2.W przypadku przerwania przez ucznia egzaminu z przyczyn zdrowotnych lub
losowych, jego arkusz zostaje dołączony do protokołu zbiorczego przebiegu
danej części egzaminu – nie jest oceniany. Taki zdający ma prawo przystąpić
do danego zakresu w terminie dodatkowym.

VIII.2. UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI LUB POZIOMU EGZAMINU PO
EGZAMINIE
1. Unieważnienie części lub poziomu egzaminu może nastąpić z powodu:
- stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora
niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub
występowania
w
pracy
egzaminacyjnej
jednakowych
sformułowań
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z
rozwiązań innego ucznia,
- zgłoszenia przez rodziców zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z
naruszeniem
przepisów
dotyczących
przeprowadzania
egzaminu
gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu,
- niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy
egzaminacyjnej.
W ww. przypadkach egzamin unieważnia dyrektor Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
1. W przypadku unieważnienia z powodu stwierdzenia niesamodzielnego
rozwiązywania zadań, rodzice mają prawo złożyć wniosek do dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do dokumentacji, na podstawie
której unieważniono dany zakres lub poziom egzaminu w ciągu 2 dni
roboczych od otrzymania pisemnej informacji o unieważnieniu.
2. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem
przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, rodzice
mają prawo zgłosić te zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia danego zakresu lub poziomu egzaminu.
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3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, unieważnienie może
dotyczyć zarówno zgłaszającego zastrzeżenie jak i innych zdających (np.
wszystkich piszących w danej sali).
4. We wszystkich przypadkach szkoła służy pomocą przy załatwianiu czynności
formalnych.
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