PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM 2017
Dla uczniów klas III
5 grudnia 2017 r. (wtorek)- część humanistyczna
Godzina 7.50-8.50 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (60 min)
Godzina 9.05-10.35 z zakresu języka polskiego (90 min)
6 grudnia 2017 r. (środa)- część matematyczno-przyrodnicza
Godzina 7.50-8.50 z zakresu przedmiotów przyrodniczych(60 min)
Godzina 9.05-10.35 z zakresu matematyki (90 min)
7 grudnia 2017 r. (czwartek)- część z języka obcego nowożytnego
Godzina 8.15-9.15 z zakresu języka niemieckiego lub angielskiego lub rosyjskiego poziom podstawowy (60 min)
Godzina 9.30-10.35 z zakresu języka niemieckiego lub angielskiego lub rosyjskiego poziom rozszerzony (60 min)

Wszyscy uczniowie piszą egzamin z języka rozszerzonego.

Część humanistyczna
III a
1.L.Jędrecka
(1-18)
2.A.Solska
3.M.Podlejska
III c
1.B.Daszczyńska
(1-15)
2.Z.Poloczek
3.M.Burska
III b
1.J.Grabowska
(1-15)
2.J.Grabowska
3.D.Szewczyk
III b
1.J.Paliga
(16-28)
2.J.Paliga
3.J.Zwolińska
III c
1.R.Surma
(16-29)
2.R.Surma
3.R.Surma
III d
1.M.Faryś
(1-27)
2.K.Wrzask
3.M.Szycowski

Część matematyczno-przyrodnicza
b-18 III a
1.B.Daszczyńska
(1-18)
2.J.Paliga
3.L.Jędrecka
b-15 III c
1.L.Jędrecka
(1-15)
2.J.Grabowska
3.U.Fiutek
b-17 III b
1.M.Faryś
(1-15)
2.M.Ściślicka
3.A.Będkowska
b-16 III b
1.M.Szymankiewicz
(16-28)
2.M.Szymankiewicz
3.S.Kapuśniak
a-3
III c
1.R.Bereza
(16-29)
2.M.Szewczyk
3.R.Surma
a-5
III d
1.B.Łukoszek
(1-27)
2.K.Wrzask
3.K.Wrzask
a-4

Część z języka obcego nowożytnego
b-18
j.niemiecki
1.Z.Poloczek
A-5,C-7,D-5
2.B.Daszczyńska
3.M.Szymankiewicz
b-15
III A-12 osób 1.M.Faryś
j.angielski
2.M.Faryś
3.K.Wrzask
b-17
j.angielski
1.R.Surma
III b(1-16)
2.R.Surma
3.D.Szewczyk
b-16
J. angielski
1.M.Szycowski
III b(17-28)
2.Z.Poloczek
3.M.Burska
a-3
J. angielski
1.E.Dębińska
III c(1-14)
2.L.Jędrecka
3.M.Podlejska
a-5
J. angielski
1.E. Kowalska
III D
2.E.Kowalska
3.E.Kowalska
a-4
J. angielski
1.M.Jeleń
III c(15-29)
2.M.Szycowski
3.B.Łukoszek

Proszę poinformować uczniów i rodziców o terminie i przebiegu egzaminu.
Uczniowie 5 i 6 grudnia przychodzą do szkoły na 7.45, a 7 grudnia na godz. 8.00.
Po egzaminie lekcje odbywają się wg planu.

Proszę w tych dniach nie odpytywać uczniów ani nie przeprowadzać sprawdzianów.
Informacje dla uczniów i członków zespołów nadzorujących.
1. Próbny egzamin rozpoczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie.
2. Uczniowi mają legitymację szkolną.
3. Uczniowie przepisują numer pesel z karteczki przygotowanej na 1 dzień egzaminu, w pozostałe dni karteczkę
przynoszą ze sobą.
4. Uczniowie zapisują numer pesel kod w wyznaczonych miejscach, wypełniają matrycę znaków.
5. Uczniowie zapoznają się z instrukcją zawartą na 1 stronie.
6. Nauczyciel zapisuje na tablicy czas zakończenia egzaminu.
7. Proszę zwróćić uwagę aby uczniowie nie ściągali, ani nie korzystali z telefonów komórkowych.
UWAGA!
Uczniowie nie mogą wcześniej wychodzić z sal w których piszą egzamin. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw
między poszczególnymi częściami egzaminu odpowiadają nauczyciele nadzorujący przebieg próbnego egzaminu
gimnazjalnego.
Uczniowie podczas przerw przebywają na II piętrze pawilonu A i B.

