Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach
Gimnazjum nr 2 im. dra Aleksandra Majkowskiego z oddziałami dwujęzycznymi w Kartuzach

Informacja do uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach przebiegu
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/17 (informacje ogólne)

W terminie dodatkowym:

W terminie głównym:

a. Harmonogram i zasady przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego:
W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,
w których nauka kooczy się w semestrze wiosennym:
1. częśd humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeostwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. częśd matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
1. częśd humanistyczna – 1 czerwca 2017 r. (czwartek)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeostwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. częśd matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017 r. (piątek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
W przypadku egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeo:
Termin wydania zaświadczeo oraz informacji zdającym:

16 czerwca 2017 r. *
16 czerwca 2017 r. *
23 czerwca 2017 r. *

* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU z 2016 r., poz. 1335).

o godzinie
8:25

o godzinie
8:30

około
godziny
8:55
o godzinie
9:00

o godzinie
10:45
o godzinie
11:00

Uczniowie przychodzą do szkoły na egzamin w stroju galowym i ustawiają w holu przy wejściu głównym.
Uczniowie zostawiają opisane telefony (bezwzględny zakaz wnoszenia na salę), torebki itp. u nauczycieli
dyżurujących.
1. Każdy uczeo powinien mied przy sobie dokument stwierdzający tożsamośd (np. ważną legitymację szkolną)
i okazad go, jeśli zostanie o to poproszony.
2. Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików na dany dzieo
egzaminu
3. Każdy uczeo otrzymuje koperty z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, kodem zdającego, w środku,
której znajdują się naklejki przygotowane przez Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
4. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.
5. Na egzamin uczeo przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, tj. pióro lub długopis z czarnym
tuszem/atramentem, oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.
6. Zdający mogą wnieśd do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (max. 0,5 l - odkładają na ziemi przy ławce).
Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina uczniom zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego.
Rozdanie zestawów egzaminacyjnych zgodnie z rozpiską (jak w tabeli powyżej).
Przerwa - uzależniona od godziny rozpoczęcia egzaminu i czasu pracy z arkuszem. Uczniowie nie opuszczają
terenu szkoły.
1. Zdający wchodzą do sali następnie zajmują miejsce przy stoliku, którego numer wylosował przed
rozpoczęciem pierwszego z zakresów/poziomów danej części egzaminu.
2. Pozostałe czynności i zasady jak w części pierwszej z zakresów/poziomów danej części egzaminu.
Rozdanie zestawów egzaminacyjnych zgodnie z rozpiską (jak w tabeli powyżej).

Każdego dnia po zakooczeniu ostatniej części egzaminu uczniowie bezwzględnie opuszczają teren szkoły.
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1) Częśd pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu:
a) historii i wiedzy o społeczeostwie – trwa 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas
trwania egzaminu może byd przedłużony),
b) języka polskiego – trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu
może byd przedłużony).
2) Częśd druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu:
a) przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku
uczniów, dla których czas trwania egzaminu może byd przedłużony),
b) matematyki – trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może
byd przedłużony),
3) Częśd trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:
a) na poziomie podstawowym – trwa 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania
egzaminu może byd przedłużony),
b) na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut (lub nie więcej niż 90 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania
egzaminu może byd przedłużony).
b. Zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie):
1) Każdy zdający powinien mied na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro)
z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązao (odpowiedzi),
2) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mied linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonad – zdający
wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem,
3) Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystad zdający, którym dostosowano warunki
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
4) Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystad z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego
i leków koniecznych ze względu na chorobę,
5) Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:
• zapoznad się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może poprosid o jej wyjaśnienie
członków zespołu nadzorującego; • sprawdzid, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są
one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi. Ewentualne braki należy natychmiast zgłosid przewodniczącemu zespołu
nadzorującego; • zapisad swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścid naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na
arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnid matrycę znaków na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dysleksją).
c. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeo telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeo na sali.
d. Uczniowie w czasie egzaminu rozwiązują zadania samodzielnie.

Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego
obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017 znajdują się na stronach OKE i CKE:
Informacja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-gimnazjalny/informacje-o-egzaminie
OKE Egzaminy -> Egzamin gimnazjalny -> Informacje o egzaminie gimnazjalnym
Informacja CKE i komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/
CKE Egzamin gimnazjalny ->Harmonogram, komunikaty i informacje
 Komunikat o harmonogramie,
 Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017,
 Komunikat o przyborach,
 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 + Załączniki.

