


TERMINY

TERMIN GŁÓWNY 

5 kwietnia 2016 r. (wtorek) 

część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00

część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

W terminie dodatkowym: 

2 czerwca 2016 r. (czwartek)  

część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00  

część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

Do sprawdzianu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: 

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w 

terminie głównym ALBO 

b. przerwał daną część sprawdzianu lub któremu przerwano i unieważniono daną część sprawdzianu w 

terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). 

Do sprawdzianu w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor 

CKE unieważnił daną część sprawdzianu. 



Struktura sprawdzianu 
Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: 

w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z 

matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów 

w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym 

w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. 

Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 

część pierwsza – 80 minut

część druga – 45 minut.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami korzystają z odpowiednio dostosowanych form i warunków 

przeprowadzania sprawdzianu.

Najczęściej uczniowie korzystają z wydłużonego czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego. 

w części pierwszej – nie więcej niż o 40 minut (80 minut + 40 minut = 120minut)

w części drugiej – nie więcej niż o 25 minut  (45minut + 25 minut = 70 minut )



Zasady przeprowadzania 

sprawdzianu
Między kolejnymi częściami sprawdzianu jest przewidziana 
przerwa.

Uczniowie losują numer stolika, przy którym  będą 
pracować.

Niektórzy uczniowie będą mieli wskazane miejsce, przy 
którym będą pisać sprawdzian.

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający 
tożsamość (np. legitymację szkolną) 



Arkusze egzaminacyjne 



Kodowania arkusza egzaminacyjnego

Arkusza egzaminacyjnego nie podpisujemy!

W wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego oraz na karcie odpowiedzi  
uczeń zamieszcza kod ucznia np. A01 i numer PESEL, oraz naklejki przygotowane 
przez okręgową komisję egzaminacyjną. 



Przed przystąpieniem do pracy z arkuszem

Po rozdaniu arkuszy uczniowie:

- zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza, 

- sprawdzają  kompletność arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 

egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę 

odpowiedzi czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno 

ponumerowane strony,

- sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych 

przez OKE.

Uczniowie rozpoczynania pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia 

od nauczyciela.



W czasie trwania sprawdzianu

• Uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. 

• W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką 
potrzebę przez podniesienie ręki. 

• Uczniowie samodzielnie  rozwiązują zadania w czasie sprawdzianu 

• Nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników 

• Istnieje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 
telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali 



Sposób zaznaczania odpowiedzi 

na karcie odpowiedzi

Rozwiązania tych zadań, w których wybiera się poprawną odpowiedź, 

trzeba zaznaczyć na karcie odpowiedzi.

Uczniowie po zakończeniu pracy z arkuszem otrzymują 5 minut 

dodatkowego czasu przeznaczonego na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi





















Przybory i materiały, które zdający mogą wnieść 

do sali egzaminacyjnej

• Każdy zdający powinien mieć na każdej części sprawdzianu 
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

• Dodatkowo na pierwszej części sprawdzianu każdy zdający 
powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający 
wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

• Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą 
korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania 
sprawdzianu np. osoby słabowidzące.



Możliwości wglądu do sprawdzonej 

i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej 

pracy egzaminacyjnej ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od 

dnia przekazania informacji o szczegółowych wynikach sprawdzianu. 

Informacja o wynikach uczniowie otrzymają do 27 maja 2016 r., a 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu otrzymają 

24 czerwca 2016 r.



Dodatkowe informacje 

Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce 
poświęconej sprawdzianowi) dostępne są: 

a. Informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne 

c. arkusze egzaminacyjne z roku szkolnego 2014/2015 

d. materiały informacyjne dla rodziców dotyczące sprawdzianu 

e. materiały dla uczniów i rodziców dotyczące sposobu zaznaczania 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 

3. Na stronie internetowej CKE (w zakładce poświęconej 
sprawdzianowi) oraz na kanale YouTube CKE 
(https://www.youtube.com/user/ckeedupl) dostępne są filmy 
dotyczące: 

a. struktury sprawdzianu oraz zakresu sprawdzanych umiejętności 

b. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 


