
Informacja na temat próbnego egzaminu gimnazjalnego dla klas II i III 

w dniach 28, 29 i 30 listopada 2016 r. 
 

Informacje dla nauczycieli w zespołach nadzorujących 
 

1. Listy zdających do umieszczenia na drzwiach należy odebrać z sekretariatu w piątek 25.11.201 r. 

2. Proszę przygotować sale tak, aby przy ławce siedział jeden uczeń. Proszę zadbać, aby w sali znajdował się 

zegar. Należy również ponumerować ławki i umożliwić uczniom losowanie miejsca (materiały do tego 

dostępne w sekretariacie). 

3. Uczniowie kodują prace wpisując kod ucznia, np. F05 zarówno na pierwszej stronie arkusza, jak i na karcie 

odpowiedzi. Nie wpisujemy numeru PESEL, mimo że jest na to przewidziane miejsce. 

4. Testy oraz płyty CD (w przypadku części językowej) należy odbierać rano przed egzaminem próbnym w 

sekretariacie. 

5. Testy należy po egzaminie odnieść do sekretariatu. Testy proszę poukładać kolejno wg kodów uczniów. 

6. Odtwarzacze CD będą dostępne w pokoju nauczycielskim. Po egzaminie należy je odnieść również do pokoju 

nauczycielskiego. W przypadku sal z nagłośnieniem, można wykorzystać w pierwszej kolejności laptop i 

nagłośnienie do odtworzenia nagrania. 

7. Podczas części językowej, po przypomnieniu podstawowych instrukcji na początku egzaminu, należy włączyć 

płytę CD. Po odsłuchaniu nagrania z płyty uczniowie przystępują do rozwiązywania pozostałych zadań. Gdyby 

płyta nie uruchomiła się lub wystąpiły jakiekolwiek zakłócenia podczas odtwarzania, proszę do mnie 

zadzwonić. Dostarczę płytę zapasową. 

8. Czas trwania egzaminu: 

a. część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza — 60 minut (historia i wos, przedmioty 

przyrodnicze) i 90 minut (j. polski i matematyka) 

b. część językowa — 60 minut poziom podstawowy i 60 minut poziom rozszerzony. 

9. Egzamin próbny rozpoczyna się o godz. 8.55 w wyznaczonych salach i uczniowie przebywają w sali do końca 

wyznaczonego czasu pod opieką wyznaczonych nauczycieli: 

a. 28.11.2016 – część I od godz. 8.55-9.55 (historia i wos), przerwa do godz. 10.05, część II od godz. 

10.05-11.35 (język polski) 

b. 29.11.2016 – część I od godz. 8.55-9.55 (przedmioty przyrodnicze), przerwa do godz. 10.05, część II 

od godz. 10.05-11.35 (matematyka) 

c. 30.11.2016 – poziom podstawowy od godz. 8.55-9.55, przerwa do godz. 10.05, poziom rozszerzony 

od godz. 10.05-11.05 

10. Powrót do lekcji według planu: 

a. w poniedziałek i wtorek o 11.40 

b. w środę o 11.10 

11. W razie konieczności uczniowie mogą wyjść do toalety, jednak do zakończenia czasu wspomnianego w 

punkcie powyżej muszą pozostać w klasie. 

12. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do siebie. 
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