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ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU   
 
 

 
  
 
 
 
 
 

zgodnie z Procedurami obowiązującymi od roku  
2015/2016 



Organizacja i przebieg egzaminu 

Terminy egzaminu gimnazjalnego:  
 
Część humanistyczna odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) – 9.00: 

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 
– z zakresu języka polskiego. 

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. (wtorek) – 9.00 : 
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia); 
– z zakresu matematyki. 

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. (środa) – 9.00 : 
– na poziomie podstawowym; 
– na poziomie rozszerzonym. 
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Na egzamin uczeń  przynosi ze sobą wyłącznie 
przybory do pisania i rysowania: pióro lub 
długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek 
przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, 
linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. 

Zdający nie może wnosić na salę egzaminacyjną 
żadnych plecaków, torebek itp. 

Zdający powinien mieć aktualną legitymację 

Nie wolno przynosić żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych. 
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W czasie trwania egzaminu zdający pracuje 
samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w 
szczególności:  

• nie opuszcza sali egzaminacyjnej, 

• nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, 

• w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi 
zdającymi, 

• nie wypowiada uwag i komentarzy, 

• nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań 
egzaminacyjnych, 

• nie korzysta z żadnych środków łączności. 
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W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania 
przebiegu sprawdzianu, przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego 
ucznia i unieważnia go. 

Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych 
uczniowie 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 
spóźnionego podejmuje przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z 
zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy 
(planszy). 

 



 

Organizacja i przebieg egzaminu  
 www.oke.krakow.pl 

http://www.oke.krakow.pl/


 
 

Dziękuję za uwagę! 


