
Uwaga !!! 

W dniach 18 – 20 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbędzie się egzamin  
gimnazjalny. Klasy 1 - 6 szkoły podstawowej mają dni wolne od zajęć  
dydaktyczno – wychowawczych. Klasy 2 gimnazjum oraz klasy 7 szkoły podstawowej 
przystąpią do diagnoz przedmiotowych. 

  Przebieg i organizacja egzaminu gimnazjalnego klas III oraz diagnoz klas 7 szkoły 
podstawowej oraz II gimnazjum. 

 
Egzamin gimnazjalny 

Egzamin gimnazjalny uczniów klas III odbędzie się w dniach: 
18 kwietnia 2018 r. (środa) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 
19 kwietnia 2018 r. (czwartek) CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 
20 kwietnia 2018 r. (piątek) CZĘŚĆ JĘZYKOWA 
 

Uczniowie klas III w dniach, w których odbywa się egzamin: 
- przychodzą do szkoły w stroju galowym na godzinę 8:00,  
- zbierają się pod wskazanymi salami, w których odbędzie się egzamin, 
- wchodzą do sal według listy okazując przygotowany dokument tożsamości (legitymacja, 
tymczasowy dowód osobisty, paszport lub inny aktualny dokument ze zdjęciem), odbierają 
„paski” z danymi i losują miejsce, 
- po wejściu do sali zajmują wylosowane miejsce i oczekują na rozpoczęcie egzaminu, 
- posiadają przy sobie długopis, pióro z czarnym atramentem, w trakcie egzaminu z cz. 
matematyczno-przyrodniczej dodatkowo przybory geometryczne.  
 
Nie wolno wnosić do sal żadnych plecaków, torebek, picia, jedzenia, telefonów, 
kalkulatorów i innych urządzeń elektronicznych. 
- nie opuszczają sali do momentu zakończenia egzaminu. 
                    Harmonogram przeprowadzanych egzaminów 

Część humanistyczna 18 kwietnia 2018 r. (środa) 
 Godz. 9.00 - 10.00 - część z historii i wos-u  

 Godz. 11.00- 12.30 - część z języka polskiego  

Część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) 

 Godz. 9.00 - 10.00 część przyrodnicza  

 Godz. 11.00- 12.30 część z matematyki  

Część z języka obcego 20 kwietnia 2018 r. (piątek) 

 Godz. 9.00 - 10.00 poziom podstawowy języka  

 Godz. 11.00 - 12.00 – poziom rozszerzony języka  
W trakcie trwania egzaminu uczniowie nie opuszczają sal. 



W przerwie pomiędzy testami (godz. 10.00-11.00) uczniowie nie opuszczają budynku 
szkoły, starają się zachować ciszę na korytarzach. 
 

Zdjęcia 
 

W środę 18 kwietnia oraz czwartek 19 kwietnia wykonywane będą zdjęcia klas trzecich wraz  
z wychowawcami, wg poniższego harmonogramu. 
                    środa 18 kwietnia:            czwartek 19 kwietnia: 
godz. 8:00 – klasa 3 GB – p. D. Matera                     godz. 8:00 – klasa 3 GA – p. E. Techmańska 
godz. 8:10 – klasa 3 GC – p. K. Bucka   godz. 8:10 – klasa 3 GE – p. M. Trojan 
godz. 8:20 – klasa 3 GD – p. A. Kempa 

 
Harmonogram przeprowadzanych diagnoz 

Data klasy II gimnazjum klasy 7 szkoły podstawowej 

9:00 – 10:00 
historia/WOS 18 kwietnia 

środa 11:00 – 12:30 
język polski 

9:00 – 11:00 
język polski 

9:00 – 10:00 
przedmioty przyrodnicze 19 kwietnia 

czwartek 11:00 – 12:30 
matematyka 

9:00 – 10:30 
matematyka 

20 kwietnia 
piątek 

9:00 – 10:00 
język angielski  

 poziom podstawowy 

9:00 – 10:00 
język angielski  

 poziom podstawowy 

 
Po zakończonej diagnozie uczniowie udają się do domu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZASADY PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY!!! 

Uczniowie klas II gimnazjum oraz 7 szkoły podstawowej w dniach, w których odbywa się 
diagnoza: 
- przychodzą do szkoły w stroju galowym na godzinę 8:00,  
- zbierają się pod wskazanymi salami, w których odbędzie się diagnoza, 
- wchodzą do sal według listy okazując przygotowany dokument tożsamości (legitymacja, 
tymczasowy dowód osobisty, paszport lub inny aktualny dokument ze zdjęciem) i odbierają 
„paski” z danymi.  
- po wejściu do sali zajmują wskazane przez nauczyciela miejsce i oczekują na rozpoczęcie 
diagnozy. 
- posiadają przy sobie długopis, pióro z czarnym atramentem, w trakcie diagnozy 
 z cz. matematyczno-przyrodniczej dodatkowo przybory geometryczne.  
Nie wolno wnosić do sal żadnych plecaków, torebek, picia, jedzenia, telefonów, 
kalkulatorów i innych urządzeń elektronicznych. 
- nie opuszczają sali do momentu zakończenia diagnozy. 

W trakcie trwania diagnozy uczniowie nie opuszczają sal. 
W przerwie pomiędzy testami (godz. 10.00-11.00) uczniowie nie opuszczają budynku 
szkoły, starają się zachować ciszę na korytarzach. 

 


