
1 
 

SPRAWDZIAN 2016 

 

8.15 – uczniowie przychodzą do szkoły 

 

Zostawiają swoje rzeczy w klasach: 

 6a na świetlicy 

 6b w sali 20 

 6c w sali 14 

 

8.25 (IIcz. 11.25-11.30) -  uczniowie wchodzą pojedynczo do sal 

egzaminacyjnych, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, 

których numer wylosowali. (IIcz. bez losowania, siadają na tych samych 

miejscach). 

 

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie: 

 dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną lub 

paszport), 

 pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,  

 linijkę (tylko podczas I części egzaminu),  

 małą butelkę wody (będzie już w sali) 

Podczas  pracy  z  arkuszem  egzaminacyjnym  butelka  powinna  stać  

na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał 

materiałów egzaminacyjnych. 

 ew. paczka oryginalnie zamkniętych chusteczek 

 

Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.  

 

Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych.  

 

 

Uczniom zostaną rozdane kartki z kodem i nr PESEL. 
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Ok. 8.35 ( IIcz. 11.35-11.40) przewodniczący zespołu w obecności 

przedstawiciela zdających odbierają w sekretariacie szkoły pakiety 

egzaminacyjne. 

 

Uczniom otrzymują naklejki z kodami. Należy sprawdzić czy numer PESEL na 

naklejce zgadza się z numerem na kartce otrzymanej wcześniej. Jeżeli się nie 

zgadza należy podnieść rękę do góry i zgłosić ten fakt nauczycielom. 

 

9.00 ( IIcz. 11.45) rozdanie arkuszy egzaminacyjnych. 

Po otrzymaniu właściwego arkusza uczeń powinien: 

 sprawdzić  kompletność  arkusza  egzaminacyjnego,  tj.  czy  arkusz 

egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę 

odpowiedzi; 

 sprawdzić,  czy  zeszyt  zadań  egzaminacyjnych  zawiera  wszystkie  

kolejno ponumerowane strony; 

 zapoznać z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 

egzaminacyjnego; 

 odpowiednio zakodować arkusz egzaminacyjny - trzyznakowy kod, 

numer PESEL, prac nie podpisujemy imieniem i nazwiskiem. 

 nakleić w odpowiednich miejscach naklejki (dwie naklejki na każdą 

część) 

 

Jeżeli arkusz jest niekompletny należy zgłosić to nauczycielom poprzez 

podniesieni ręki. 

. 

Przed  rozpoczęciem  sprawdzianu  członkowie  zespołu  nadzorującego  

sprawdzają w obecności  uczniów  poprawność  zamieszczenia  danych  oraz  

naklejek w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności 

kodowania, przewodniczący zespołu  nadzorującego  zapisuje  na  tablicy  

(planszy),  w  widocznym  miejscu,  czas  rozpoczęcia i zakończenia pracy z 

danym arkuszem egzaminacyjnym. 

 

Członkowie  zespołu  nadzorującego  mogą  udzielać  odpowiedzi  na  pytania  

zdających  związane wyłącznie  z  kodowaniem  arkusza  oraz  instrukcją  dla  

zdającego.  W  czasie  trwania  sprawdzianu uczniom  nie  udziela  się  żadnych  

wyjaśnień  dotyczących  zadań  egzaminacyjnych  ani  ich  nie komentuje. 
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I część 

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na 

tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi  w części pierwszej sprawdzianu – 

80 minut  
(w przypadku uczniów dla których czas trwania sprawdzianu może być 

przedłużony – nie więcej niż 120 minut)  

 

II część 

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań w części drugiej sprawdzianu to 45 

minut (w przypadku uczniów dla których czas trwania sprawdzianu może być 

przedłużony – nie więcej niż 70 minut.)  

 

W przypadku części drugiej sprawdzianu bezpośrednio po zapisaniu czasu 

rozpoczęcia rozwiązania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.  

 

W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie 

zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:  

a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji 

może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu i przy 

zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z 

innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)  

b) nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca  

c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi  

d) nie wypowiada uwag i komentarzy  

e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.  

 

Wyjście do łazienki (tylko w ostateczności): 

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę 

przez podniesienie ręki. Po  uzyskaniu  zezwolenia  przewodniczącego  zespołu  

nadzorującego  na  wyjście,  zdający pozostawia zamknięty arkusz 

egzaminacyjny na swoim stoliku,  

a czas  jego  nieobecności  jest  odnotowywany  w  protokole  przebiegu  

sprawdzianu  w danej  sali. 

Jeden z członków zespołu sprawdza czy za drzwiami nikogo nie ma, wypuszcza 

zdającego i czeka na niego za drzwiami sali. 
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W przypadku  

  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych 

przez ucznia  

 wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia 

telekomunikacyjnego  

 zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu  

 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu 

uczniowi pracę z danym arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu 

odpowiednią część sprawdzianu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co 

odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.  

 

 

W  celu  monitorowania  prawidłowego  przebiegu  sprawdzianu  członkowie  

zespołu  nadzorującego oraz  obserwatorzy  mogą  poruszać  się  po  sali  

egzaminacyjnej  w  sposób  niezakłócający  pracy zdających: cicho, bez 

zaglądania do prac zdających. 

 

 

Jeśli uczeń ukończył pracę przed  wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 

nadzorującemu przez podniesienie  ręki,  zamyka  arkusz  i  odkłada  go  na  

brzeg  stolika.   

Przewodniczący  zespołu nadzorującego  lub  członek  zespołu  nadzorującego  

w  obecności  ucznia  sprawdza  kompletność materiałów.  

Gdy wszystko jest w porządku, to uczeń może wyjść z sali na jadalnię (po 

drugiej części do wyznaczonej sali), arkusz egzaminacyjny i pozostałe 

naklejki zostają na stoliku. 

 

Na 10 minut przed końcem przewodniczący przypomina o konieczności 

przenoszenia odpowiedzi na karty odpowiedzi. 

 

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący 

informuje uczniów, że mają dodatkowych 5 minut, żeby przenieść jeszcze 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na 

weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi.  
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Do każdego ucznia podchodzi członek zespołu odbiera pracę, która zostaje na 

brzegu stolika 

i dopiero teraz uczeń może wyjść z sali. 

 

Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają 

ten fakt nauczycielowi.  

 

Uczniowie udają się na przerwę na jadalnię szkolną ( po drugiej części do 

wyznaczonych sal) 

 W sali zostaje jeden uczeń. 

 

Uczniowie po I części wracają  do sal o 11.30-11.35, po drugiej idą do domu. 

 

 

 


