INSTRUKCJA DLA UCZNIA/RODZICA
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZAMIN DLA UCZNIÓW TRZECICH KLAS
GIMNAZJÓW
ODBĘDZIE SIĘ 10, 11 i 12 KWIETNIA 2019 r.
10 kwietnia 2019r. (środa) uczniowie będą sprawdzać swoją wiedzę z
zakresu przedmiotów humanistycznych:
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się
o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut;
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut;
z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się
o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut;
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
11 kwietnia 2019 r. (czwartek) egzamin z części matematycznoprzyrodniczej:
z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka,
geografia) egzamin rozpocznie się
o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut;
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się
o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut;
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.
12 kwietnia 2019 r. (piątek) uczniowie będą sprawdzać swoją wiedzę z
języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się
o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut;
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się
o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut;
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut
Udział w egzaminie jest obowiązkowy!
Jeśli uczeń nie przystąpi do niego z ważnych, zdrowotnych lub
losowych powodów, będzie miał jeszcze jedną szansę w czerwcu.
Dodatkowe terminy wyznaczono na:
3 czerwca 2019 r. - część humanistyczna
4 czerwca 2019 r. - część matematyczno - przyrodnicza
5 czerwca 2019 r. - język obcy nowożytny
Dostosowanie warunków egzaminu na podstawie opinii i orzeczeń P.P.P

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego polega między
innymi na:
a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych
c) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
d) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne ucznia
Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub
warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, to:
a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność
b. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
c. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
d. opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o
specyficznych trudnościach w uczeniu się.
Powyższe dokumenty musiały być złożone do dyrektora szkoły do 15 października
2018 r.
Uczniowie w czasie egzaminu:
 Uczniów obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń
telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
 Uczniowie do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w
komunikacie o przyborach, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/ atramentem i
dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki linijkę.
 Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np.
legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku
odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego
wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
 O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików,
przy których będą pracować.
 W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego 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, 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 gimnazjalnego uczniom nie udziela się
żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.






Uczeń zdający egzamin zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz
dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności
przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
Uczniowie rozwiązują samodzielnie zadania w czasie egzaminu. W przypadku
stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia, następuje przerwanie jego pracy.
Rodzice mają możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy
egzaminacyjnej.

Rodzice:
Do 30 września 2018r. składają deklarację wskazującej język obcy nowożytny, z
którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.
 Rodzice ucznia składają deklarację informującą o zamiarze przystąpienia do
części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma
takiego obowiązku.
 Do 15 października 2018 r. składają dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie
zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o
specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 Do 23 listopada 2018 r. następuje zakończenie prac dotyczących złożenia
oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.


INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM NA STRONIE OKRĘGOWEJ
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W GDAŃSKU –www.oke.gda.pl w zakładce
„Egzaminy”
PAMIĘTAJ!
Wynik egzaminu będzie w połowie decydował w Twoich staraniach o
przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Drugą połowę punktów możesz
uzyskać za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum. Wszystkie
informacje o egzaminach znajdziesz na stronie OKE GDAŃSK. Wszyscy
uczniowie w Polsce otrzymają jednakowe zadania i pytania. Odpowiednie
arkusze egzaminacyjne otrzymają uczniowie z lekkim upośledzeniem
umysłowym, słabo widzące, niewidome, niesłyszące i słabo słyszące.
CO UCZEŃ POWINIEN WIEDZIEĆ O EGZAMINIE
Każdy musi przystąpić do egzaminu.
Jeśli tego nie zrobi, nie otrzyma świadectwa ukończenia gimnazjum.
2.
Nie można egzaminu nie zdać.
Jeśli nawet ktoś dostanie zero punktów, to może skończyć szkołę - otrzyma wtedy
cenzurkę z tradycyjnymi stopniami i zaświadczenie z punktacją z egzaminu.
3.
Ilość uzyskanych na egzaminie punktów nie wpływa na oceny na świadectwie.
4.
Prace oceniają przeszkoleni nauczyciele egzaminatorzy pracujący w innych
szkołach. Pracy żadnego dziecka nie będzie oceniał nauczyciel z jego szkoły.
Prace są zakodowane i egzaminator nie wie, czyją pracę sprawdza.
Szkoła, gmina i województwo są oznaczone kodem kreskowym, przyklejanym
przez komisję na arkuszu egzaminacyjnym, a każdy uczeń ma swój kod.
5. Egzaminu nie można poprawiać.
W dodatkowym terminie mogą pisać uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu
w normalnym terminie "z przyczyn losowych bądź zdrowotnych" (zwolnienie
lekarskie). Nie ma możliwości poprawy.
1.

6. Na salę można wziąć ze sobą: legitymację szkolną, przybory do pisania z czarnym

tuszem, na matematykę dodatkowo linijkę;
Bezwzględny zakaz przynoszenia telefonów, tablic matematycznych, słowników,
kalkulatorów czy maskotek!

