Spotkanie z rodzicami
uczniów
klas trzecich gimnazjum
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Tematyka spotkania
Harmonogram egzaminów gimnazjalnych.
Schemat arkusza egzaminacyjnego.
Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego.
Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi
po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego.
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Harmonogram egzaminów

www.cke.edu.pl

www.oke.waw.pl

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018,
opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
zwanym dalej „komunikatem o dostosowaniach”

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w
sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku, opublikowanym
na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej
„komunikatem o przyborach”
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Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu
maturalnego w 2018 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o harmonogramie”
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Harmonogram egzaminów

www.cke.edu.pl

www.oke.waw.pl

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
TERMIN GŁÓWNY

1. Część humanistyczna

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
9.00 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych
11.00 – z zakresu matematyki
3. Język obcy nowożytny
20 kwietnia 2018 r. (piątek)
9.00 – na poziomie podstawowym
11.00 – na poziomie rozszerzonym
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18 kwietnia 2018 r. (środa)
9.00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
11.00 – z zakresu języka polskiego
2. Część matematyczno- przyrodnicza
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Harmonogram egzaminów

www.cke.edu.pl

www.oke.waw.pl

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
TERMIN DODATKOWY

1. Część humanistyczna

5 czerwca 2018 r. (wtorek)
9.00 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych
11.00 – z zakresu matematyki
3. Język obcy nowożytny
6 czerwca 2018 r. (środa)
9.00 – na poziomie podstawowym
11.00 – na poziomie rozszerzonym
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4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
9.00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
11.00 – z zakresu języka polskiego
2. Część matematyczno- przyrodnicza
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Harmonogram egzaminów

www.cke.edu.pl

www.oke.waw.pl

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej
wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są
zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego
– z części trzeciej egzaminu.
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UWAGA!!!
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego
www.cke.edu.pl www.oke.waw.pl
15 czerwca 2018 r. - termin ogłoszenia
wyników i przekazania szkołom wyników
i zaświadczeń
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22 czerwca 2018 r. - termin wydania
zaświadczeń oraz informacji zdającym
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Dostępność informacji
www.cke.edu.pl- zakładka dot. egzaminu
Harmonogram, komunikaty i informacje
Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku
szkolnego 2011/2012

 Sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego
w poprzednich latach
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Przykładowe arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2017
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Schemat
arkusza egzaminacyjnego
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Schemat arkusza egzaminacyjnego
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Zawartość arkusza egzaminacyjnego
ARKUSZ EGZAMINACYJNY ZAWIERA:

historia i wiedza o
społeczeństwie
język polski
przedmioty
przyrodnicze
matematyka

KARTĘ ROZWIĄZAŃ
ZADAŃ
KARTĘ
ZESZYT ZADAŃ
EGZAMINACYJNYCH EGZAMINACYJNYCH ODPOWIEDZI










język obcy – poziom
podstawowy



język obcy – poziom
rozszerzony















GIM 19 Warszawa

ZAKRES /
POZIOM
EGZAMINU
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Kodowanie arkusza egzaminu gimnazjalnego
na przykładzie arkusza z matematyki
strona tytułowa arkusza

zespół nadzorujący – po egzaminie

uczeń – przed egzaminem

GIM 19 Warszawa

karta odpowiedzi
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Organizacja i przebieg
egzaminu gimnazjalnego
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Przed egzaminem gimnazjalnym
Wchodzenie uczniów do sal:
8.15 (sala 01 - hala, sala 02 – sala gimnastyczna)/ 10.15
8.30 (sale lekcyjne)/10.30; uczniowie dysfunkcyjni 10.40
1. Wchodzenie uczniów do sal pojedynczo wg kolejności na liście
i okazywanie przez nich legitymacji/ innego dokumentu; tożsamość ucznia
może potwierdzić wychowawca/ nauczyciel.

3. Przeprowadzenie losowania numeru stolika. Zdający tylko raz dokonują
losowania!
W uzasadnionych przypadkach można od tego odstąpić.

GIM 19 Warszawa

2. Przy wejściu do sali zaznaczenie obecności na liście Hermesa; wręczenie
uczniowi koperty (z kodem, numerem PESEL i naklejkami przygotowanymi przez
OKE).
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Przed egzaminem gimnazjalnym

Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu o wyznaczonym czasie:
na pierwszą część egzaminu o godzinie 8.30
na drugą część egzaminu o godzinie 10.30
uczniowie posiadający opinie PPP na drugą część egzaminu zgłaszają się
o godz. 10.40.
2. Każdy zdający musi mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem
(atramentem) przeznaczonym do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
3. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć
linijkę. Rysunki- jeżeli trzeba je wykonać- zdający wykonuje
długopisem.
4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą
korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.



Na egzaminie nie można korzystać z:
długopisu z wymazywaczem ani ołówka,
kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno wnosić do sali i używać żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych.
Zdający podczas pracy z arkuszem mogą skorzystać z przygotowanej
przez rodziców wody.

GIM 19 Warszawa
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Przed egzaminem gimnazjalnym
6.

Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną
i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.
O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według
kolejności na liście.

7.

Losują miejsca. Otrzymują koperty ze swoim trzyznakowym kodem,
peselem i naklejkami na arkusze.

8.

Zajmują wylosowane miejsca i nie mogą się przemieszczać. Salę mogą
opuścić jedynie za zgodą przewodniczącego komisji.
W uzasadnionych przypadkach miejsce zostanie wskazane.

9.

10. Czekają na przyniesienie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi przez
przewodniczącego zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela
zdających.
11. Zestawy egzaminacyjne otrzymują o godzinie wyznaczonej
w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora CKE jako godzina
rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu.
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W trakcie egzaminu gimnazjalnego

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio
po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań
odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.
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Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu
zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi
odpowiednio:
w części humanistycznej:
historia i wos – 60 minut/ 80 minut
język polski – 90 minut/ 135 minut
w części matematyczno-przyrodniczej:
przedmioty przyrodnicze – 60 minut/ 80 minut
matematyka – 90 minut/ 135 minut
w części z języka obcego nowożytnego:
poziom podstawowy – 60 minut/ 80 minut
poziom rozszerzony – 60 minut/ 80 minut
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W trakcie egzaminu gimnazjalnego
W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje
samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:






nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej
sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia
przewodniczącego zespołu nadzorującego)
nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca
w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
nie wypowiada uwag i komentarzy
nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
GIM 19 Warszawa
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Unieważnienie egzaminu (zakresu lub części) przez
Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego
2.




W przypadku:
stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie o przyborach
zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu lub
poziomu danej części egzaminu, w sposób utrudniający pracę pozostałym
uczniom

Przewodniczący SZE przerywa i unieważnia temu uczniowi odpowiedni
zakres/poziom danej części egzaminu, co odnotowuje w protokole
przeprowadzenia egzaminu.
 Uczeń, któremu unieważniono odpowiedni zakres/poziom danej części
egzaminu, przystępuje do egzaminu ponownie w terminie dodatkowym
 Jeżeli unieważnienie nastąpi na egzaminie w terminie dodatkowym
dyrektor OKE ustala wynik danego zakresu/ poziomu jako „0%”

GIM 19 Warszawa
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Przerwanie pracy z arkuszem z przyczyn losowych lub
zdrowotnych





Jeżeli podczas egzaminu (termin główny) uczeń z przyczyn losowych
lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem:
przewodniczący ZE dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego danej
części egzaminu
arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia
uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym

2.

Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego,
którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony
i oceniony. Dyrektor przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE.

3.

Jeżeli powyżej opisana sytuacja ma miejsce w terminie dodatkowym,
decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor OKE
w porozumieniu z dyrektorem CKE.

GIM 19 Warszawa
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4.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę
z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego
przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie
odpowiedzi.

5.

Po upływie czasu egzaminu uczniowie, przenoszący rozwiązania na
kartę, mają 5 dodatkowych minut, by sprawdzić poprawność wykonania
tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie
zadań, a wyłącznie na weryfikację. Po upływie 5 minut zdający kończą
pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń
przewodniczącego ZN.

6.

Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

7.

Praca z drugim arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna
się po przerwie.

8.

Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy, on
lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty
odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do
dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej
sytuacji.
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Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego

20

GIM 19 Warszawa

Dziękuję za uwagę!
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