
INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

Przed wpuszczeniem zdających, zespołu nadzorującego i obserwatorów do sali  

egzaminacyjnej należy:  

o powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

telekomunikacyjnych  

o upewnić się, że każdy zdający posiada pióro lub długopis z czarnym 

tuszem/atramentem, linijkę na matematyce 

o przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze 

stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych 

o przeprowadzić jednokrotnie danego dnia losowanie numerów stolików  

o od losowania można odstąpić w przypadku uczniów rozwiązujących zestawy 

dostosowane, korzystających z leków/ opieki medycznej lub w innych 

uzasadnionych przypadkach 

o zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały losowaniu 

 

ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO 

* poinformowanie zdających o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do 

rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 

egzaminacyjnego, w szczególności o tym, że w przypadku trzeciej części egzaminu 

teksty do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu będą odtworzone z płyty CD,  

* poinformowanie uczniów o: 

o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy 

arkusz egzaminacyjny zawiera odpowiednio zeszyt zadań egzaminacyjnych, 

kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, kartę odpowiedzi  

o konieczności sprawdzenia, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie 

kolejno ponumerowane strony  

o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach 

przygotowanych przez OKE 

o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego (dotyczy zdających, którzy 

wykonują tę czynność samodzielnie) 

o zasadach zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego  

o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po 

zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań  

o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy 

o Zapisujemy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 

* wszystkie arkusze niewykorzystane włożyć do odrębnej koperty 



PAKOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 

Układamy arkusze w odpowiedniej kolejności i wkładamy do kopert.  Prosimy, aby 

przedstawiciel uczniów był obecny przy pakowaniu arkuszy do kopert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ODRĘBNE KOPERTY  

Do odrębnych kopert zwrotnych pakowane są (odpowiednio rodzajami) : 

• arkusze uczniów, którzy nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

o cały arkusz egzaminacyjny każdego zdającego z nieoderwaną kartą odpowiedzi 

• mających prawo do arkuszy w dostosowanej formie, tj.  G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8, G-Q, 

G-C  

o cały arkusz egzaminacyjny każdego zdającego z nieoderwaną kartą odpowiedzi 

• zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich odpowiedzi na kartę  

o cały arkusz egzaminacyjny każdego zdającego, tj. zeszyt zadań egzaminacyjnych  wraz 

z włożoną do środka kartą rozwiązań zadań egzaminacyjnych z nieoderwaną kartą 

odpowiedzi    lub  

o cały arkusz egzaminacyjny każdego zdającego tj. zeszyt zadań egzaminacyjnych z 

nieoderwaną kartą odpowiedzi  

  

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ wypełniony i podpisany przez 

członków zespołu nadzorującego należy oddać dyrektorowi szkoły wraz z listą zdających z tej 

sali.  

 

  

 


