Egzamin gimnazjalny jest:
• powszechny

zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo
w stopniu umiarkowanym i ciężkim,

• obowiązkowy przystąpienie
do
niego
jest
warunkiem
ukończenia
szkoły
(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć klasę –
w roku szkolnym 2019/2020 - klasę ósmą),
• zewnętrzny

pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz
zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest
przeprowadzana innego dnia.
część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 – 60 min. /80 – czas wydłużony/
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 – 90 min. /135 – czas wydłużony/
część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 – 60 min. /80 – czas wydłużony/
- z zakresu matematyki – godz. 11:00 – 90 min. /135 – czas wydłużony/
język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00 – 60 min. /80 – czas wydłużony/
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 – 60 min. /90 – czas wydłużony/
Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na
sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
(5 minut).
Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.
W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że jeden nauczyciel
jest zatrudniony w innej szkole. W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:
w części pierwszej i części drugiej – nauczyciel zajęć edukacyjnych, z zakresu których jest
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu, a w części trzeciej – nauczyciel
języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest przeprowadzany egzamin w danej sali.
Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu
nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.
Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (max. - 1 litr).
Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację
szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony
do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy
zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują
długopisem.
W dzień egzaminu uczniowie zgłaszają się w szkole najpóźniej o godz. 8.15. O godzinie
wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali
egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować (ok. 9.35).
Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego
informuje ich: o zasadach zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego, o dodatkowych
5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań

zamkniętych, o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie –
członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki
przygotowane przez OKE (9.00). Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy
losowaniu. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją
zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni
do sali egzaminacyjnej.
Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym
o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
UWAGI:
- absolutny zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń elektronicznych,
- zaznaczanie odpowiedzi na kartach odpowiedzi,
- konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu,
- w czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
(w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić
uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających
pomocy medycznej),
- w przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez
podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na
wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego
nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
- członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania
egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych
ani ich nie komentuje,
- jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności
ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie
pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę
z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu
nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
.

