Informacja o egzaminie gimnazjalnym dla rodziców (prawnych opiekunów)
I.
Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
1. Termin główny:
a. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o

społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) z zakresu
przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00
c. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek) na poziomie podstawowym –
godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
2. Termin dodatkowy:
a. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
a. część matematyczno-przyrodnicza
– 5 czerwca 2018 r. (wtorek) z zakresu
przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00
b. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa) na poziomie podstawowym –
godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
3. 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).
4. Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu
dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego.
5. Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole,
której jest uczniem lub słuchaczem.
II.
Struktury egzaminu
1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.
2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka
polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności
z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii,
fizyki i geografii
c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
3. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
4. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości
i umiejętności z zakresu:
a. języka polskiego – trwa 90 minut
b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.
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5. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca
wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. matematyki – trwa 90 minut
b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.
6. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu
języka obcego nowożytnego:
a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut
b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.
7. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na
sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
8. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z jednego z następujących
języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
9. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka
obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
10. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:
a. podstawowym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0
b. rozszerzonym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.
III.
Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia).
1. Zdający egzamin wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zajmują
miejsce zgodnie z wylosowanym numerem. Nowe losowanie miejsc odbywa się przed
każdą z trzech częścią egzaminu, 1 raz w danym dniu. Przed egzaminem z drugiego
zakresu w danej części nie przeprowadza się losowania, a uczennice zajmują miejsca
wylosowane przed pierwszym wejściem do sali.
2. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego
informuje ich:
a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego
b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności
przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu
czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają
obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
3. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie –
członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki
przygotowane przez OKE (jeżeli zdający nie otrzymali naklejek przy losowaniu).
4. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań
z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
a następnie poleca zdającym odpowiednio:
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b. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny
zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań
egzaminacyjnych oraz (c) kartę odpowiedzi,
c. wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka
arkusza egzaminacyjnego – dotyczy części egzaminu z języka polskiego i matematyki
(nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań),
d. sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
5. Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych
miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w
przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję
egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
6. 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.
7. 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.
8. 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).
9. 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.
10. Przewodniczący zespołu nadzorującego egzamin może zezwolić w szczególnie
uzasadnionych przypadkach na opuszczenie sali przez zdającego, pod opieką członka
zespołu nadzorującego, który zapewni warunki wykluczające możliwość kontaktowania
się zdającego z innymi osobami.
11. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez
podniesienie ręki, pozostaje na swoim miejscu dopóki członek zespołu nie odbierze jego
pracy i nie zezwoli na opuszczenie sali.
12. Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego
może poinformować zdających o czasie, który pozostał do zakończenia egzaminu.
13. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie,
którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to
szczególnie ważne, ponieważ do sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej
wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi, a do sprawdzenia przez egzaminatorów
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– karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych. 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 (jeżeli stanowi część arkusza). Na kopercie
wpisuje adnotację zgodnie z instrukcją okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zaistniały fakt
odnotowuje się w protokołach przebiegu egzaminu gimnazjalnego (w danej sali oraz
zbiorczym), w części „Uwagi”.
14. Po zakończeniu egzaminu w obecności przedstawicieli uczniów członkowie zespołu
nadzorującego porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne do bezpiecznej
koperty. Następnie przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza protokół przebiegu
egzaminu. Wszystkie materiały przekazuje PSZE.
15. Pomiędzy poszczególnymi zakresami danej części egzaminu gimnazjalnego następuje
przerwa.
16. W czasie przerw między egzaminami z poszczególnych zakresów uczennice pozostają
pod opieką nauczycieli sprawujących dyżur w internacie wspomaganych przez
dyżurujących psychologów i pedagogów.
17. Do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego wykorzystuje się również
płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. 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.
18. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania
z takich urządzeń w tej sali obowiązuje uczniów, członków zespołu oraz obserwatorów.
19. Uczniowie do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione
w komunikacie o przyborach, tj.
a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego – pióro lub długopis z czarnym
tuszem/atramentem
b. dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.
c. zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda
będzie zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka
powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał
materiałów egzaminacyjnych.
IV.
Unieważnienie egzaminu (części lub zakresu)
1. W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego
albo
materiałów
lub
przyborów
pomocniczych
niewymienionych w komunikacie o przyborach,
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa
i unieważnia temu uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu.
2. Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił dany zakres albo
poziom odpowiedniej części egzaminu, przeprowadzanego w terminie głównym,
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z jednego z powodów określonych w pkt 1., przystępuje ponownie do tego zakresu albo
poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w
komunikacie o harmonogramie.
3. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn określonych w pkt 1. nastąpiło w przypadku
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
ustala wynik danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
jako „0%”.
4. Dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może zostać
danemu zdającemu unieważniony:
a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
b. przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
5. Unieważnienie, o którym mowa w pkt 4.b, następuje w przypadku:
a. 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,
b. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych
z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,
jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu,
c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na
wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu;
V.

Możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

1. 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 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję
egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej
komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę
lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do OKE drogą elektroniczną,
faksem lub pocztą tradycyjną
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