INFORMACJA DLA UCZNIA
1. Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez
przewodniczącego SZE.
2. Egzamin gimnazjalny odbywa się tj. w terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
23 kwietnia 2014r. – część humanistyczna:
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie- godz. 9.00
- z zakresu języka polskiego godz. 11.00
24 kwietnia 2014r. – część matematyczno-przyrodnicza:
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych- godz. 9.00
- z zakresu matematyki- godz. 11.00
25 kwietnia 2014r. – język obcy nowożytny:
- na poziomie podstawowym- godz. 9.00
- na poziomie rozszerzonym- godz. 11.00
3. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sal pojedynczo, według kolejności na liście i
zajmują swoje miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument tożsamości (np.
ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
4. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub
długopis z czarnym tuszem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno
przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
5. Przewodniczący ZN w obecności zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i
przenosi je do sali egzaminacyjnej.
6. Zestawy egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie
ogłoszonym przez dyrektora CKE jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu.
7. Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego ZN zdający ma obowiązek:
a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego, w
razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,
b) sprawdzić, czy zestaw jest kompletny; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu ZN, po
czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w protokole przebiegu
egzaminu,
c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem w
wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matryce znaków na
karcie odpowiedzi; w przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy
egzaminu zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego.
8. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności
organizacyjnych. Przewodniczący ZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia
rozwiązywania zadań. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po
zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązania zadań odtworzone zostaje nagranie z
płyty CD.
9. W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a
w szczególności:
a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (może to zrobić w szczególnych przypadkach po
uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN i przy zachowaniu warunków
uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem
konieczności skorzystania z pomocy medycznej),
b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
d) nie wypowiada uwag i komentarzy,
e) nie zadaje zbędnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
f) nie korzysta z żadnych środków łączności.
10. W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, wniesienia przez ucznia
do sali urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego, zakłócania przez ucznia
przebiegu egzaminu, przewodniczący SZE przerywa odpowiednią część egzaminu danego
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ucznia, unieważnia odpowiednią część i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co
odnotowuje w protokole.
Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu ZN
przez podniesienie ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek
ZN sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza
zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na
pracę z zestawem, przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego sprawdza, czy uczeń
zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z
zestawem i stosują się do poleceń przewodniczącego ZN.
Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do
dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny zapis zaistniałej sytuacji.
Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie
dyrektora OKE jest ostateczne. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dyrektor
OKE może unieważnić dany egzamin.
Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania
zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części egzaminu tych zdających.
Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym przez
dyrektora CKE.
W przypadku ponownego stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, dyrektor
OKE wraz z dyrektorem CKE unieważnia odpowiednią część egzaminu. W zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach egzaminu wpisuje się „0%”.

