Załącznik nr 1
TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU
(na podstawie „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum
obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 powstały we współpracy Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi)
1. Uczeń zgłasza się na każda część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez Dyrektora
Szkoły.
2. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną
legitymację szkolną).
3. Na egzamin uczeń przynosi: pióro lub długopis z czarnym tuszem, ołówek przeznaczony
wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno używać kalkulatora.
Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera
pakiety z zestawami egzaminacyjnymi. Zestawy rozdaje się o godzinie wyznaczonej
w harmonogramie ogłoszonym przez Dyrektora CKE.
5. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu
nadzorującego, zdający ma obowiązek:
- zapoznać się z instrukcją,
- sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny,
- zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem
w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi.
6. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny
rozpoczęcia pracy i wynosi:
a) w części humanistycznej:
- historia i wiedza o społeczeństwie: 60 minut;
- język polski: 90 minut;
b) w części matematyczno – przyrodniczej:
- przedmioty przyrodnicze: 60 minut;
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- matematyka: 90 minut;
c) w części języka obcego:
- poziom podstawowy: 60 minut;
- poziom rozszerzony: 60 minut.
Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie
długopisem lub piórem z czarnym tuszem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).
Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.
W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca
przebiegu egzaminu:
- nie opuszcza wyznaczonego mu miejsca;
- w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi;
- nie wypowiada uwag i komentarzy;
- nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, wniesienia urządzeń
telekomunikacyjnych, zakłócenie przebiegu egzaminu, przewodniczący przerywa pracę ucznia
i nakazuje opuszczenie sali.
Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań, uczniowie kończą pracę
z zestawem i stosują się do poleceń przewodniczącego zespoły nadzorującego.
Praca z drugim zestawem w danym dniu rozpoczyna się po przerwie.
Jeśli uczeń uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania, on lub jego rodzice, mogą w terminie dwóch dni od daty odpowiedniej
części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do Dyrektora właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązania
zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniego zakresu danej części
egzaminu tych zdających. Jeśli sytuacja się powtórzy w terminie dodatkowym, następuje
unieważnienie egzaminu i uczeń w wynikach uzyskuje za ten poziom 0%.
Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie (słuchacze) spóźnieni nie
zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później
niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej
ucznia (słuchacza) spóźnionego podejmuje przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym
na tablicy (planszy).

