
REGULAMIN KONKURSU 

na autorów zadań egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

&1. Cel konkursu. 

Celem przeprowadzenia konkursu jest wyłonienie autorów zadań egzaminacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego zgodnie z Procedurami przygotowywania zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzenia 

egzaminów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

&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, otwarty. 

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

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 

w terminie 21.02-27.02.2017 roku. 

&4. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu. 

1. 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. Ukończenie  

a) studiów podyplomowych z zakresu pomiaru dydaktycznego 4 

b) szkolenia dla autorów zadań egzaminacyjnych 3 

c) kursu z zakresu pomiaru dydaktycznego (co najmniej 20-godzinnego) 2 

d) szkolenia uzupełniającego do nowej formuły egzaminów gimnazjalnych lub maturalnych 1 

e) studiów podyplomowych na kierunku zgodnym z wybranym przedmiotem 1 

3. Doświadczenie w sprawdzaniu i ocenianiu rozwiązań zadań egzaminacyjnych  

a) pełnienie funkcji PZE 3 

b) pełnienie funkcji egzaminatora drugiego oceniania  2 

c) pełnienie funkcji egzaminatora  1 

4. 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 

5. Umiejętności w zakresie posługiwania się oprogramowaniem komputerowym  

a) umiejętność tworzenia i edycji dokumentów tekstowych w MS Word 3 

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

kalkulacyjnymi 

2 

c) umiejętność posługiwania się programem graficznym 2 

d) umiejętności obsługi programów poczty elektronicznej 1 

e) umiejętność obsługi skanera 1 

f) umiejętność obsługi drukarki 1 

 

  



 

2. Konkurs rozstrzygnie do dnia 01 marca 2017 roku komisja w składzie: 

Małgorzata Michalska – kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego 

Marek Zapieraczyński – kierownik Pracowni Egzaminów z Przedmiotów Humanistycznych 

Beata Kupis – kierownik Pracowni Egzaminów z Przedmiotów Przyrodniczych 

Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska – kierownik Pracowni Egzaminów z Języków Obcych 

3. O zakwalifikowaniu do współpracy z OKE w Łodzi decyduje liczba przyznanych punktów, a w przypadku 

jednakowej liczby punktów kolejność zgłoszeń. Koordynator przedmiotu zleca zakwalifikowanemu autorowi 

przedłożenie propozycji określonych zadań egzaminacyjnych. Ostateczną decyzję o podjęciu współpracy 

z autorem przez OKE w Łodzi podejmuje koordynator przedmiotu na podstawie przedłożonych przez kandydata 

na autora zadań. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na opracowanie zestawu zadań 

egzaminacyjnych. 

5. Wyłonieni z konkursu autorzy zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzanym przez 

właściwego koordynatora przedmiotu OKE w Łodzi. 

6. Podstawą nawiązania współpracy jest: 

 złożenie CV potwierdzającego dane podane w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie 

internetowej OKE w Łodzi. 

 przygotowanie i przekazanie w wyznaczonym przez koordynatora przedmiotu terminie propozycji 

zadań. O ich rodzaju kandydaci zostaną poinformowani drogą mejlową. 

 pozytywna ocena przedłożonych przez autora zadań.  

&5. Ogłoszenie wyników konkursu 

1. O wynikach konkursu jego uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mejlową do dnia 03 marca 2017 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 

Beata Kupis, beata@komisja.pl, 42 664-81-84 

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