
REGULAMIN KONKURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO 

na Przewodniczących Zespołów Egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań w pracach 

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego  

&1. Cel konkursu. 

Celem przeprowadzenia konkursu uzupełniającego jest wyłonienie Przewodniczących Zespołów Egzaminatorów 

sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych w pracach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu 

maturalnego zgodnie Procedurami organizowania i przeprowadzania oceniania przez egzaminatorów prac 

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. 

&2. Organizator konkursu. 

Organizatorem konkursu jest  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 

ul. Praussa 4 

94-203 Łódź 

&3. Zasady uczestnictwa w konkursie. 

1. Konkurs jest jednoetapowy, do konkursu mogą zgłosić się czynni egzaminatorzy Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Łodzi. 

2. Uczestnictwo w konkursie polega na wypełnieniu i przesłaniu w wersji elektronicznej formularza 

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej OKE Łódź w terminie 17.02.-06.03.2020 roku. 

&4. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu. 

I. Ocenie będą podlegać następujące elementy formularza: 

Kryterium Liczba punktów 

1. Poziom wykształcenia  

a) tytuł doktora uzyskany na kierunku zgodnym z wybranym przedmiotem 4 

b) tytuł magistra uzyskany na kierunku zgodnym z wybranym przedmiotem 3 

c) tytuł licencjata uzyskany na kierunku zgodnym z wybranym przedmiotem 2 

2. Miejsce pracy  

a) szkoła podstawowa  w zależności od egzaminu 5 

albo 3 
b) szkoła ponadpodstawowa w zależności od egzaminu 5 

albo 3 
c) inne (np. Kuratorium Oświaty, ośrodek metodyczny, szkoła wyższa) 2 

d) emeryt 0 

3. Ukończenie  

a) studiów podyplomowych z zakresu pomiaru dydaktycznego 4 

b) kursu z zakresu pomiaru dydaktycznego (co najmniej 20-godzinnego) 3 

c) szkolenia dla autorów zadań egzaminacyjnych 2 

d) studiów podyplomowych na kierunku zgodnym z wybranym przedmiotem 2 

4. Doświadczenie w sprawdzaniu i ocenianiu rozwiązań zadań egzaminacyjnych  

a) pełnienie funkcji eksperta w CKE w Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 6 

b) pełnienie funkcji koordynatora pomocniczego 5 

c) pełnienie funkcji PZE 4 

d) pełnienie funkcji egzaminatora drugiego oceniania 3 

e) pełnienie funkcji egzaminatora 2 

5. Doświadczenie w prowadzeniu   

a) szkoleń dla na kandydatów na egzaminatorów 4 

b) szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów 3 

c) szkoleń dla egzaminatorów na zlecenie OKE w Łodzi przed rozpoczęciem oceniania 

odpowiedzi zdających w sesji egzaminacyjnej 

2 

d) inne (np. pełnienie funkcji kierowniczych w szkole lub innej jednostce oświatowej, 

pełnienie funkcji metodyka) 

1 

 



6. Doświadczenie w zakresie tworzenia zadań egzaminacyjnych  

a) tworzenie propozycji zadań egzaminacyjnych zleconych przez OKE lub CKE  4 

b) udział w projekcie Budowa banków zadań 3 

c) pełnienie funkcji recenzenta lub sędziego kompetentnego zadań egzaminacyjnych na 

zlecenie OKE lub CKE 

2 

d) współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi, ośrodkami metodycznymi w zakresie 

tworzenia zadań lub wykonywania recenzji 

1 

7. Umiejętności w zakresie posługiwania się oprogramowaniem komputerowym  

a) umiejętność tworzenia i edycji dokumentów tekstowych w MS Word 1 

b) umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych MS Excel i posługiwania się arkuszami 

kalkulacyjnymi 

1 

c) umiejętność obsługi programów poczty elektronicznej 1 

8. W kursie na platformie Moodle zamieszczonym przed sesją 2020 uzyskała 

Pani/uzyskał Pan 

 

a) 90%-100% punktów 3 

b) 80%-90% punktów 2 

c) poniżej 80% punktów 1 

II. Ocenie podlegać będzie również udzielenie informacji odnośnie poniższych zagadnień.  

 Liczba punktów 

1. Ułóż w prawidłowej kolejności czynności egzaminatora po odebraniu od PZE pudła z 

arkuszami. 

a. nadanie arkuszom numerów  

b. przeliczenie prac  

c. zaznaczenie dysleksji nad wypracowaniem  

d. zgłoszenie ewentualnych rozbieżności między liczbą arkuszy a 

rzeczywistym stanem  

0-4 

2. W trakcie pierwszego czytania egzaminator wyłania prace 

a. z błędami stylistycznymi i językowymi.  

b. niespełniające kryterium objętości.  

c. niezgodne z poleceniem. 

d. nie na temat.  

0-2 

3. Które prace egzaminator musi skonsultować z PZE?  

a. niezgodne z poleceniem. / Prace nie na temat.  

b. niesamodzielne.  

c. niespełniające kryterium objętości.  

d.  nietypowymi rozwiązaniami.  

e. z błędami stylistycznymi.  

f.  z błędami językowymi.  

g.  z nieprawidłową segmentacją tekstu.  

h.  nieczytelne.  

0-4 

4. Jakie są etapy tworzenia arkusza egzaminacyjnego i zasad oceniania? 0-2 

5. Czego powinna dotyczyć i na czym powinna polegać powtórna ocena sprawdzonych 

prac? 

0-2 

6. W jaki sposób uzasadnisz konieczność modyfikacji zasad oceniania w trakcie 

sprawdzania i wprowadzenia zmian w punktacji arkusze już ocenionych? 

0-2 

7. Jak należy postąpić w przypadku prawidłowej odpowiedzi zdającego, która nie 

została zawarta w zasadach oceniania? 

0-2 

8. Jakie masz doświadczenie w kierowaniu pracą zespołową dorosłych? 0-1 

9. Wyjaśnij, w jaki sposób wykorzystujesz w swoim środowisku pracy doświadczenie 

nabyte w czasie oceniania prac egzaminacyjnych? 

0-2 

 

 

III. Do uzyskanej przez kandydata na PZE punktacji zostanie doliczona liczba punktów (0-10 pkt.), wynikająca 

z rekomendacji koordynatora OKE, uwzględniająca oceny pracy Egzaminatora w sesjach 2015-2019, wnioski 

z analizy wniosków zdających o weryfikację sumy punktów (liczba i rodzaje popełnianych przez Egzaminatora 

błędów) oraz dyspozycyjność Egzaminatora i jego umiejętności interpersonalne ocenione na podstawie obserwacji 

i wywiadu. 



IV. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 09.03.2020 roku przez komisję w składzie: 

Małgorzata Michalska – kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego 

Marek Zapieraczyński – kierownik Pracowni Egzaminów z Przedmiotów Ogólnokształcących 

Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska – kierownik Pracowni Egzaminów z Języków Obcych  

Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska – koordynator egzaminu ósmoklasisty 

V. O zakwalifikowaniu do współpracy z OKE Łódź decyduje liczba przyznanych punktów, a w przypadku 

jednakowej liczby punktów kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o podjęciu współpracy z PZE przez OKE Łódź 

podejmuje Dyrektor OKE w Łodzi w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu. 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na pełnienie funkcji PZE, a jedynie 

świadczy o posiadaniu kompetencji do pełnienia funkcji PZE. 

VII. Wyłonieni z konkursu PZE zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzanym przez właściwego 

koordynatora przedmiotu OKE Łódź przed sesją egzaminacyjną 

VIII. Podstawą nawiązania współpracy z OKE w Łodzi jest złożenie CV potwierdzającego dane podane 

w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie internetowej OKE Łódź.  

&5. Ogłoszenie wyników konkursu. 

O wynikach konkursu jego uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową do dnia 13.03.2020 roku. 

&6. Kontakt z organizatorami konkursu. 

 

• Małgorzata Michalska, m.michalska@komisja.pl, 42 664-81-96, 691-300-603 

• Marek Zapieraczyński, sprawdzian@komisja.pl, 42 664-81-81 

• Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska, ilona@komisja.pl, 42 664-81-82 

• Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska, mswierzynska@komisja.pl, 42 664-81-83 
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