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� Każdy uczeń otrzymał kody do serwisu dla ucznia w OKE i ma on 
obowiązek się zalogować minimum 2 razy:

� 1 raz w szkole z nauczycielem,

� 2 raz w domu z rodzicem i sprawdzić dokładnie dane!

� Jeśli będzie błąd i zostanie zgłoszony zbyt późno, nie będzie
możliwości wymiany zaświadczenia w terminie i rodzice się
wówczas odwołują, dlatego muszą dostać kody i się zalogować.

NA POCZĄTKUNA POCZĄTKUNA POCZĄTKUNA POCZĄTKU



SERWIS OKE



HARMONOGRAM PRZEBIEGU 
SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW

Data Dzień 
tygodnia

Godziny
rozpoczęcia

Uwagi

Sprawdzian Obecność uczniów
od 8.00,.
Od  8.30  przed 
sprawdzianem/
egzaminem,
dzwonimy                                
i sprawdzamy 
powód 
nieobecności.

Część pierwsza 5 kwietnia wtorek 9.00

Język obcy
nowożytny

5 kwietnia wtorek 11.45

Egzaminy 

Cześć
humanistyczna

18 kwietnia poniedziałek 9.00
11.00

Część 
matematyczno
-przyrodnicza

19 kwietnia wtorek 9.00
11.00

Język obcy 
nowożytny

20 kwietnia środa 9.00
11.00



Data Część egzaminu
Godzina 

rozpoczęcia

Czas trwania

regulaminowy
wydłużony dla 
uprawnionych

5 kwietnia 
wtorek

MATEMATYKA                                  
Z JĘZYKIEM 
POLSKIM

9.00 80 min 120 min

5 kwietnia 
wtorek

JĘZYK 
ANGIELSKI

11.45 45 min 70 min

CZAS TRWANIA



Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia
Czas trwania

regulaminowy wydłużony

18 kwietnia
(poniedziałek)

humanistyczna

Historia i wiedza 
o społeczeństwie - 9.00

60 min 80 min

Język polski - 11.00 90 min 135 min

19 Kwietnia
(wtorek)

matematyczno-
-przyrodnicza

Przedmioty przyrodnicze -
9.00

60 min 80 min

Matematyka - 11.00 90 min 135 min

20 kwietnia
(środa)

język obcy 
nowożytny

Poziom podstawowy - 9.00 60 min 80 min

Poziom rozszerzony - 11.00 60 min 90 min

CZAS TRWANIA



ZA DZIECKO ODPOWIADA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

Trzeba pamiętać o:

� Obecności w szkole, bez spóźnień,

� Stroju galowym,

� Przygotowaniu śniadań, opłacenia obiadów,

� Przygotowaniu dobrych przyborów (w foliowej koszulce):

� Linijka

� Ekierka

� Kątomierz

� Cyrkiel

�Ołówek

�Gumka

A ponadto: woda, chusteczki higieniczne,

Ewentualnie – informacje pisemne o wskazaniach (choroby nerek, itd.).

ODPOWIEDZIALNOŚĆODPOWIEDZIALNOŚĆODPOWIEDZIALNOŚĆODPOWIEDZIALNOŚĆ



� Wszyscy nauczyciele tworzący zespół egzaminacyjny podpisują
oświadczenie w sprawie znajomości przepisów związanych
z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych
przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych
osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHOCHRONA DANYCH OSOBOWYCHOCHRONA DANYCH OSOBOWYCHOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH



Należy poinformować uczniów i ich rodziców o:

� harmonogramie, zasadach przeprowadzenia, zasadach zaznaczania
odpowiedzi,

� zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz nakazie
samodzielnej pracy.

Przygotować:

� sale egzaminacyjne, w tym sprzęt odtwarzający (sprawdzić działanie
odtwarzacza CD i nagłośnienia),

� kartki z numerami stolików,

� losy z numerami stolików,

� miejsca dla osób z dostosowaniami,

� l isty na drzwi,

� zapasowe przybory,

� zegar i tablice/plansze do zapisu.

PRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEMPRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEMPRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEMPRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEM



� W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej dwóch
nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony
w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin i ten nauczyciel jest
przewodniczącym zespołu nadzorującego innej szkole lub placówce
(porozumienie z dyrektorem tej placówki),

� Każdy z członków zespołu ponosi odpowiedzialność za przebieg
egzaminu w danej sali (członkowie mają równe prawa i obowiązki),

ZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCY



Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z danego
zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

CHCIAŁABYM CHCIAŁABYM CHCIAŁABYM CHCIAŁABYM ☺☺☺☺



Do sali egzaminacyjnej można wnieść:

� pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,

� Przybory matematyczne (tylko w przypadku drugiej części egzaminu
gimnazjalnego w zakresie matematyki i I części sprawdzianu),

� małą butelkę wody (musi stać na podłodze, przy nodze ławki).

Bezwzględnie nie można wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń
telekomunikacyjnych.

PRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEMPRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEMPRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEMPRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEM



� Jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego
lub części/zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego z przyczyn
zdrowotnych lub losowych ewentualnie został ten egzamin
przerwany, to tacy uczniowie mają prawo przystąpić do egzaminu
gimnazjalnego lub jego części/zakresu/poziomu w terminie
dodatkowym.

� Jeżeli przy uczniu będzie adnotacja „nieobecny”, to uczeń nie ma
prawa pisać w egzaminie dodatkowym i nie kończy szkoły.

PAMIĘTAJMY!PAMIĘTAJMY!PAMIĘTAJMY!PAMIĘTAJMY!



� Wchodząc do sali każdy uczeń losuje numer stolika, przy którym
będzie pracował.

� W przypadku uczniów, którzy mają dostosowane warunki lub formę
egzaminu gimnazjalnego można odstąpić od losowania.

� Jeden dzień – tylko jedno losowanie,

� Jeżeli uczeń jest chory, słabowidzący, ma choroby nerek,
tendencję do omdleń itd. Wskazane jest „losowanie
ze wskazaniem”, tzn. przyznajemy mu ławkę bez losowania,

PRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEMPRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEMPRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEMPRZED EGZAMINEM/SPRAWDZIANEM



Informuje o :

� zasadach zachowania się podczas egzaminu,

� dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie
poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych
na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przeznaczonego
na rozwiązanie zadań

� zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu
pracy.

Arkusze egzaminacyjne zespół nadzorujący rozdaje:

� nie wcześniej niż o godzinie wskazanej w harmonogramie,
tj. odpowiednio nie wcześniej niż o godzinie 9.00, 11.45, 11.00.

ZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCY



Informuje o:

� obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie
arkusza,

� sprawdzeniu kompletności arkusza (wszystkie strony),

� sprawdzeniu, czy są wszystkie zadania (numery! – odwołania
rodziców!),

� sprawdzeniu poprawności numeru PESEL na naklejkach,

� kodowaniu arkusza,

� Uczeń nie podpisuje arkusza ani karty odpowiedzi,

� Nie używa się naklejki z błędnym numerem PESEL (ZN wpisuje
ręcznie numer PESEL i kod szkoły).

ZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCY



� W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu
nadzorującego można wpuścić do sali ucznia spóźnionego, jeżeli
nie zakończyły się jeszcze czynności organizacyjne .

� Uczeń kończy pracę z arkuszem razem ze wszystkimi
(nie powtarza się dla niego czynności organizacyjnych).

� Taką sytuację odnotowuje się w protokole przebiegu danego
zakresu/poziomu egzaminu w danej sali.

ZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCY



� Uczniowie sami kodują prace po czynnościach organizacyjnych,
muszą mieć sprawdzone dokładnie kodowanie , naklejenie naklejki –
KAŻDY (za błąd w kodowaniu odpowiada nauczyciel
i można wyciągną konsekwencje – w tym kary z KN),

� ZN koduje prace uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się ,

� Dyslektycy nie kodują, nic nie przenoszą,

� Przewodniczący ma obowiązek przydzielić uczniów poszczególnym
nauczycielom , sam stoi w najlepszym punkcie obserwacyjnym i
pilnuje porządku,

� Ma obowiązek zrobić plan sali i zaznaczyć kto za danych uczniów
odpowiada.

ZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCYZESPÓŁ NADZORUJĄCY



Zakres/poziom Co musi być zakodowane? Zostaje               
w szkole

Odsyłamy

Język polski                    
i matematyka

zeszyt zadań 
karta odpowiedzi
karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych

����

����

����

Język obcy zeszyt zadań,
karta odpowiedzi,

����

����

SPRAWDZIAN



Zakres/poziom Co musi być zakodowane?Co musi być zakodowane?Co musi być zakodowane?Co musi być zakodowane? Zostaje Odsyłamy

Historia 
I wos

zeszyt zadań 
karta odpowiedzi

����

����

Język polski zeszyt zadań,
karta odpowiedzi,
karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych

����

����

����

Przedmioty 
przyrodnicze

zeszyt zadań 
karta odpowiedzi

����

����

Matematyka zeszyt zadań,
karta odpowiedzi,
karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych
(kaŜda kartka musi być zakodowana)

����

����

����

Język obcy –
poziom podstawowy

zeszyt zadań 
karta odpowiedzi

����

����

Język obcy –
poziom rozszerzony

zeszyt zadań, 
karta odpowiedzi, 
Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych

����

����

����

EGZAMIN



� Podczas egzaminu członkowie zespołu nadzorującego mogą
chodzić po sali ale nie mogą zakłócać pracy uczniom.

Jeżeli uczeń wcześniej zakończy pracę z arkuszem, to:

� podnosi rękę, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg ławki
(nie wolno mu wstać),

� Członek zespołu nadzorującego (ten, który za niego odpowiada)
odbierając pracę musi sprawdzić:

�kompletność materiałów,

�przeniesienie odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę
odpowiedzi.

W CZASIE SPRAWDZIANU/EGZAMINU



� Informuje o zakończeniu pracy z arkuszem,

� Wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności
przeniesień,

� Poleca członkom ZN kontrolę czynności wykonywanych
przez uczniów,

� Poleca zamknięcie i odłożenie arkuszy,

� Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przypomina
o przeniesieniu odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę
odpowiedzi.

EEEE
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU 

NADZORUJĄCEGONADZORUJĄCEGONADZORUJĄCEGONADZORUJĄCEGO



� Jeżeli podczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie
głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę
z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego
arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu danej części egzaminu/
sprawdzianu.

� Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego,
którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony
i oceniony . Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi
OKE.

� Przewodniczący ZN ma obowiązek przerwać egzamin w sytuacji
niesamodzielnego wykonywania testu, wydawania przez uczniów
jakichkolwiek komunikatów, znaków, odwracania się itd. W SYTACJI,
GDY OKAŻE SIĘ ŻE PRACE SĄ NIESAMODZIELNE UNIWAŻNIĆ MOŻNA
EGZAMIN W CALEJ SZKOLE, A KONSEKWENCJEPONIESĄ NAUCZYCIELE,
DZIECI I RODZICE.

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU 
NADZORUJĄCEGONADZORUJĄCEGONADZORUJĄCEGONADZORUJĄCEGO



� Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się,
że wszyscy uczniowie , którzy mają obowiązek przenieść
odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali tę czynność.

� Jeżeli uczeń nie przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
to oprócz karty odpowiedzi musi być spakowany zeszyt zadań
i sporządzona odpowiednia adnotacja na etykiecie bezpiecznej
koperty (zapis „+ zeszyt zadań”)

� Oczywiście u dyslektyków kodują nauczyciele i kodowanie
też sprawdzają nauczyciele i nic nie przenoszą, u nich zawsze
pakujemy całość.

PO EGZAMINIE



SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO 
PIERWSZYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PIERWSZYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PIERWSZYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PIERWSZYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

I JĘZYKA OBCEGO NA SPRAWDZIANIEI JĘZYKA OBCEGO NA SPRAWDZIANIEI JĘZYKA OBCEGO NA SPRAWDZIANIEI JĘZYKA OBCEGO NA SPRAWDZIANIE

Zeszyt zadań 

Karta odpowiedzi

do zadań 

zamkniętych

ODRYWAMY 



SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO 
DRUGICH CZĘŚCI DRUGICH CZĘŚCI DRUGICH CZĘŚCI DRUGICH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

I I I I SPRAWDZIANUSPRAWDZIANUSPRAWDZIANUSPRAWDZIANU

Zeszyt zadań 

Karta rozwiązań zadań otwartych

Karta odpowiedzi
do zadań 
zamkniętych
NIE WOLNO ODRYWAĆ



� Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek
uporządkować i przeliczyć materiały i odnotować
to w protokole.

� Pakujemy w obecności 2 uczniów z danej sali.

PO SPRAWDZIANIE/EGZAMINIEPO SPRAWDZIANIE/EGZAMINIEPO SPRAWDZIANIE/EGZAMINIEPO SPRAWDZIANIE/EGZAMINIE



Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza:

� Kompletność materiałów z danej sali w obecności właściwego
przewodniczącego zespołu nadzorującego,

� Przekazuje dokumenty do dyrektora, który przygotowuje
je do przekazania dalej.

Dyrektor kontroluje sytuację w całej szkole.

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ZE SZKOŁYPRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ZE SZKOŁYPRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ZE SZKOŁYPRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ZE SZKOŁY



� Materiały egzaminacyjne będą odbierane po każdej części
egzaminu i sprawdzianie w godzinach 14:00-17:00 (DOSTARCZANE
5.30 – 7.00, MUSZĄ ODEBRAĆ 2 OSOBY I SPRAWDZIĆ)),

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ZE SZKOŁYPRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ZE SZKOŁYPRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ZE SZKOŁYPRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ZE SZKOŁY



Uczeń lub jego rodzice mają dwa dni na zgłoszenie zastrzeżeń

do przeprowadzonej części egzaminu gimnazjalnego
lub sprawdzianu.







� Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą uwolnione

17 czerwca 2016 roku od godziny 10.00,

� Wyniki sprawdzianu będą uwolnione

27 maja 2016 roku od godziny 10.00.

UWOLNIENIE WYNIKÓWUWOLNIENIE WYNIKÓWUWOLNIENIE WYNIKÓWUWOLNIENIE WYNIKÓW



Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu
umiarkowanym nie przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.



Do 22 czerwca 2016 roku dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informację (mailem lub faksem)
o uczniach, którzy nie kończą szkoły.

Zaświadczenia uczniów, którzy nie ukończyli szkoły wraz z wykazem
tych uczniów należy odesłać wraz z podpisanym przez dyrektora
szkoły zestawieniem otrzymanych z OKE zaświadczeń o wynikach
w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2016 roku.



Dziękuję za uwagę

Powodzenia Dzieciom i spokoju Rodzicom☺☺☺☺


