INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM /dla rodziców/
W tym roku szkolny egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w dniach:
a/ w terminie głównym w kwietniu: 18/19/20
b/ w terminie dodatkowym w czerwcu: 4/5/6
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.
Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu, zgłosić zastrzeżenia wraz z
uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, ze w trakcie
egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dalsze postępowanie
określone zostało w: Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia Egzaminu
Gimnazjalnego (pkt 7.3).
………………………………………………………………………………………………….
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. Wniosek o
wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej.
Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w
imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą
tradycyjną. Dyrektor OKE wyznacza termin (dzień i godzinę) wglądu do pracy w ciągu nie
więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie OKE
informuje wnioskodawcę.
…………………………………………………………………………………………………
Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów
Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w
terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
Przypomnienie:
Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i
umiejętności z zakresu: (wydłużony czas dla uczniów z dostosowaniami)
a. języka polskiego – trwa 90 minut
b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.
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.

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.
Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na
sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
…………………………………………………………………………………………………
Przypomnienie
Uczeń: egzamin
- musi być o wyznaczonym czasie w szkole/ na hali sportowej , nie może się spóźnić na
egzamin
- nie może wnieść do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z
takich urządzeń w tej sali (to jest podstawa do przerwania egzaminu)
- nie może wnieść przyborów niewymienionych w komunikacie ( to tez podstawa do
przerwania egzaminu)
- nie może sam ściągać lub podpowiadać innym ((to jest podstawa do przerwania egzaminu)
- musi samodzielnie rozwiązywać zadania
- musi mieć czarny długopis, pióro, na matematykę linijkę (nie może mieć ołówka,
kalkulatora na matematykę, nie może rysunków robić ołówkiem))
- może mieć małą butelkę wody (stoi na podłodze)
- losuje numer stolika
- koduje samodzielnie pracę, ale nauczyciel sprawdza poprawność kodowania
- sprawdza kompletność arkusza egzaminacyjnego / wadliwy zostaje wymieniony
- rozpoczyna pracę za pozwoleniem nauczyciela
- nauczyciele pilnują samodzielności wykonywania zadań przez uczniów / pilnują
- musi samodzielnie rozwiązywać zadania
- przenosi odpowiedzi na kartę odpowiedzi
- zgłasza chęć oddania pracy przez podniesienie ręki.
- na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
egzaminacyjnym nauczyciel przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi
- po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie
poprawności przeniesienia odpowiedzi n kartę odpowiedzi.
Uwaga!



Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – 15 czerwca 2018r.
Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 22
czerwca 2018 r.



na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi
gimnazjalnemu) dostępne są:

a. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne
c. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2016.
D sprawozdania z przebiegu egzaminu w latach poprzednich

