
 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Termin egzaminu Godzina 
rozpoczęcia 
egzaminu 

Zakres egzaminu / czas trwania 

10 kwietnia 2019 r. 
(środa) 

 

9:00  historia i wiedza o społeczeństwie / 60 min. (przedłużenie 
do 80 min.)  
 

11:00 język polski / 90 min. (przedłużenie do 135 min.) 
 

11 kwietnia 2019 r. 
 (czwartek) 

9:00 przedmioty przyrodnicze / 60 min. (przedłużenie do 80 
min.) 
 

11:00 matematyka / 90 min. (przedłużenie do 135 min.) 
 

12 kwietnia 2019 r. 
 (piątek) 

9:00 Język obcy na poziomie podstawowym / 60 min. 
(przedłużenie do 80 min.) 
 

11:00 Język obcy na poziomie rozszerzonym / 60 min. 
(przedłużenie do 90 min.) 
 

 

UWAGA 

 

1) Egzamin gimnazjalny odbędzie się w następujących salach:  

 Uczniowie zdający j. angielski – 10, 11 i 12 kwietnia - sala nr 46 (aula) 

 Uczniowie zdający j. angielski z dostosowanymi formami egzaminu –  

10, 11 i 12 kwietnia - sala nr 42 

 Uczniowie zdający j. niemiecki – 10, 11 i 12 kwietnia - sala nr 37 

 Uczniowie zdający j. niemiecki z dostosowanymi formami egzaminu –  

10 i 11 kwietnia – sala nr 42,  12 kwietnia - sala nr 40 

Wychowawcy poinformują zdających o przynależności do poszczególnych sal, ponadto listy 

uczniów zostaną wywieszone na drzwiach sal egzaminacyjnych. 

2) Uczniowie w dniu egzaminu zgłaszają się najpóźniej o godzinie 8:20 z aktualnym 

dokumentem stwierdzającym tożsamość (np. legitymacja szkolna). 

3) Uczniowie przed egzaminem, w czasie przerwy między poszczególnymi zakresami 

egzaminu oraz po egzaminie (dojeżdżający) przebywają z wychowawcami w 

wyznaczonych klasach:  

a) klasa III a - sala nr 7 (parter) 

b) klasa III b - sala nr 3 (parter) 

c) klasa III c – sala nr 10 (świetlica) 



4) Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) 

przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.  Rysunki 

wykonuje się długopisem. 

5) Zakazuje się wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych. 

Można natomiast wnieść małą butelkę wody niegazowanej (max. 0,5 l). 


