
Organizacja egzaminu 
gimnazjalnego

2017



Terminy egzaminu gimnazjalnego
19 kwietnia 2017 r. środa

900 historia i wiedza 
o społeczeństwie 
60 minut

1100 język polski 
90 minut



Terminy egzaminu gimnazjalnego
20 kwietnia 2017 r. czwartek

900 przyroda
60 minut

1100 matematyka
90 minut



Terminy egzaminu gimnazjalnego
21 kwietnia 2017 r. piątek

900 język obcy PP
60 minut

1100 język obcy PR
60 minut



Przed egzaminem

• Zdający pozostawiają poza salą egzaminacyjną 
urządzenia telekomunikacyjne

• Uczniowie mogą wnieść do sali tylko 
dozwolone przybory: pióro lub długopis 
z czarnym atramentem i linijkę na matematykę





Przed egzaminem

• Zdający wchodzą na salę zgodnie z listą 
i zajmują wylosowane miejsca

• W obecności przedstawiciela uczniów 
przewodniczący ZN odbiera od PSZE 
materiały egzaminacyjne

• O wyznaczonej godzinie (900 lub 1100) 
nauczyciele rozdają zdającym zestawy 
egzaminacyjne



Czynności organizacyjne

• Kodowanie prac - wpisaniu trzyznakowego kodu oraz 
numeru PESEL,

• Umieszczenie naklejek z kodem w wyznaczonych 
miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi,

• Obowiązek zapoznania się z instrukcją wydrukowaną 
na pierwszej stronie zestawu, konieczności 
sprawdzenia kompletności zestawu, wypełnieniu 
karty odpowiedzi.



Naklejki z PESEL-em ucznia 
i identyfikatorem szkoły 



Historia, wos 
Przedmioty przyrodnicze 
Język obcy – poziom podstawowy

• nie należy odrywać karty odpowiedzi



Język polski, matematyka, j. obcy PR

• kartę rozwiązań zadań otwartych należy wyrwać wraz 
z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego

• nie należy odrywać karty odpowiedzi



Kodowanie pierwszej strony 

• wpisanie 
trzyznakowego kodu 
ucznia,

• numeru PESEL,

• umieszczenie naklejki 
z kodem.



Kodowanie pierwszej strony 



Kodowanie karty odpowiedzi 

• wpisanie trzyznakowego 
kodu ucznia,

• numeru PESEL,

• umieszczenie naklejki 
z kodem.



Kodowanie 
karty 
odpowiedzi 



Kodowanie arkusza MATEMATYKA



Przed egzaminem – cd.

• Po czynnościach organizacyjnych 
przewodniczący w widocznym miejscu 
zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia 
pracy z zestawami egzaminacyjnymi, 
np. 9:10-10:10.



Język obcy PP i PR

• Bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia 
i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie 
nagrania z płyty CD. 

• Na płycie oprócz tekstów w języku obcym nagrane 
są instrukcje w języku polskim dotyczące 
rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się 
z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na 
rozwiązanie poszczególnych zadań



Zakończenie egzaminu

• Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, 
zgłasza to przez podniesienie ręki. 
Przewodniczący lub członek ZN, w obecności 
zdającego, sprawdza kompletność materiałów 
i przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 
Praca zdającego pozostaje na stoliku.

• Na 10 minut przed zakończeniem czasu 
przeznaczonego na pracę, przewodniczący ZN 
przypomina o konieczności zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi.



Zakończenie egzaminu

• Po czasie przeznaczonym na pracę z arkuszem, przewodniczący 
ZN informuje uczniów o zakończeniu egzaminu, poleca 
zamknięcie zestawów egzaminacyjnych i odłożenie ich na brzeg 
stolika. 

• wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie 
poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na karty 
odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek 
zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

• W obecności zdającego, przewodniczący lub członek ZN 
sprawdza kompletność materiałów, poprawność kodowania 
i pozwala zdającym na opuszczenie sali 
(z wyjątkiem uczniów, którzy mają być obecni, podczas 
pakowania prac). Prace zdających pozostają na stolikach.



Przerwanie i unieważnienie egzaminu

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o unieważnieniu lub 
przerwaniu egzaminu zdającemu w przypadku:

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań,

• wniesienia do sali egzaminacyjnej urządzenia 
telekomunikacyjnego,

• zakłócania przebiegu egzaminu,

• wystąpienia sytuacji losowej na sali egzaminacyjnej.

W przypadku unieważnienia lub przerwania jednego zakresu 
egzaminu uczeń ponownie przystępuje do całej części egzaminu 
gimnazjalnego w dodatkowym terminie egzaminu.



Zasady na 
egzaminie
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POWODZENIA 
NA EGZAMINIE!!!



Rekrutacja

www.slaskie.edu.com.pl

http://www.slaskie.edu.com.pl/


Dziękuję za uwagę


