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Ulotka dla ucznia przystępującego
do sprawdzianu lub egzaminu

Drogi uczniu/droga uczennico!

Za kilka dni przystąpisz do sprawdzianu szóstoklasisty/ęg;;:;smin' I gimnilzjillnęgo, w związku z tym powinieneś(-aś) poznać kilka

zasad.

1.Opanuj stres, on nie jest dobrym _doradcą. Przed sprawdzianem/ ••gz3minem postaraj się miło spędzić czas, co pomoże ci wyci-

szyć się i zrelaksować. Nauka w dniu poprzedzającym sprawdzian/egzamin nie jest wskazana.

2. Bądź na czas - sprawdzian,4!g;;:; ••min odbędzie się H.HOA.~HD.0..LHPQA5.f'Ho godzinie .. HHH3.~
3. Co musisz ze sobą zabrać? Po pierwsze, legitymację; po drugie - przybory szkolne: pióro lub długopis z czarnym tuszem, ołówek,

gumkę, linijkę, kątomierz i cyrkiel.

4. Telefon zostaw w domu - na salę egzaminacyjną nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Gdy członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy egzaminacyjne:

• zapoznają cię z instrukcją,

· poproszą o sprawdzenie kompletności zestawu oraz o wpisanie we właściwych miejscach twojego kodu i numeru PESEL.

6. Ponadto pamiętaj, że:

· czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych,

· do rozwiązywania zadań i udzielania odpowiedzi możesz używać tylko długopisu z czarnym tuszem, ołówek może służyć do

wykonania rysunków,

· salę możesz opuścić tylko w szczególnie uzasadnionychprzypadkach, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji,

• nie możesz opuszczać wyznaczonego miejsca,

· nie możesz porozumiewać się z innymi,

· zabronione jest także komentowanie oraz zadawanie pytań dotyczących egzaminu,

· nie możesz korzystać z żadnych pomocy - grozi to przerwaniem egzaminu.

Wszystkie zasady mają służyć zwiększeniu komfortu psychicznego zdających!

7.Jeśli skończyłeś(-aś) pisać przed upływem wyznaczonego czasu, podnieś rękę, członek zespołu sprawdzi wówczas poprawność

kodowania i będziesz mógł(-ogła) opuścić salę w taki sposób, aby nie zakłócać pracy innym.

8. W momencie, gdy upłynie wyznaczony czas, zamknij zestaw i postępuj zgodnie ze wskazówkami członków zespołu.

9. Jeżeli uznasz, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy, masz prawo w terminie do 2 dni od daty sprawdzianu zło-

żyć pisemne zastrzeżenia do dyrektora OKE.

10. Pracuj sam - jeżeli komisja sprawdzająca stwierdzi, że niesamodzielnie rozwiązywałeś(-aś) zadania, będziesz musiał(a) jeszcze

raz przystąpić do egzaminu.

Życzymy powodzenia - dyrekcja i nauczyciele!


