Organizacja egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty
Egzamin gimnazjalny – 2018/2019
1. Przybory: dowód tożsamości, długopis z czarnym tuszem, dodatkowo do
matematyki – linijka. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują
długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie wolno wnosić
telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
2. Terminy egzaminu i czas trwania:
Cz. Humanistyczna:
10.04.19 r.
9.00 – 60 min. (wydłużenie
80)
11.00 – 90 min. (wydłużenie
135)

Cz. mat. – przyrodnicza:
11.04.19 r.
9.00 – 60 min. (wydłużenie
80)
11.00 – 90 min. (wydłużenie
135)

Języki:
12.04.19 r.
9.00 – 60 min. (wydłużenie
80)
11.00 – 60 min.
( wydłużenie 90)

3. Organizacja:
- uczniowie klas trzecich przychodzą do szkoły na godzinę 8.20,
- zdający mogą wnieść na salę butelkę z wodą,
- o godzinie 8.30 – zbierają się na dolnym holu,
- przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu uczniowie spędzają w
wyznaczonych salach,
- zdjęcia zbiorowe klas trzecich – dnia 10.04.2019 r. o godzinie 7.30.
Sala
310
304
6
świetlica

klasa
III a
III b
III c
III d

Uczniowie klas: 6, 7 i 8 – w dniach egzaminu gimnazjalnego nie mają zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

Egzamin ósmoklasisty – 2018/2019
1. Przybory: długopis z czarnym tuszem, dodatkowo do matematyki – linijka.
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie wolno wnosić telefonów i
innych urządzeń elektronicznych.
2. Terminy egzaminu i czas trwania:
Język polski - 15.04.19
r.
9.00 – 120 min. (180)

Matematyka 16.04.19 r.
9.00 – 100 min. (150)

Język angielski 17.04.19 r.
9.00 – 90 min. (135)

3. Organizacja:
- uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły na godzinę 8.20,
- o godzinie 8.30 – zbierają się na dolnym holu,
- zdający mogą wnieść na salę butelkę z wodą,
- zdjęcia zbiorowe klas ósmych - dnia 15.04.2019 r. o godzinie 7.45.

Uczniowie klas ósmych po egzaminie idą do domu.
Uczniowie klas: 6, 7 i 3 – gimnazjum w dniach egzaminu ósmoklasisty
przychodzą do szkoły na
5 godzinę lekcyjną wg podziału
godzin.

