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§ 1. Cel konkursu 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłasza konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych 
sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
zamieszczonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009 r., nr 4 poz.17). Konkurs ma na celu wyłanianie 
autorów zadań egzaminacyjnych do następujących egzaminów: 
1. Sprawdzian: 

• język polski, 
• matematyka, 
• język obcy nowożytny; 

2. Egzamin gimnazjalny: 
 a. część humanistyczna: 

Ø język polski, 
Ø historia i wiedza o społeczeństwie; 

b. część matematyczno-przyrodnicza: 
Ø matematyka, 
Ø biologia, chemia, geografia, fizyka; 

 c. języki obce nowożytne; 
3. Egzamin maturalny:  

• język polski, 
• język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, 
• język kaszubski, 
• historia, 
• wiedza o społeczeństwie, 
• matematyka, 
• biologia, 
• informatyka, 
• filozofia, 
• chemia, 
• historia sztuki, 
• historia muzyki; 

4. Egzamin eksternistyczny (zgodnie z zapotrzebowaniem CKE). 
 

§ 2 Organizator Konkursu 
Organizatorem konkursu jest 
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
ul. Na Stoku 49 
80-874 Gdańsk 
 

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie 
1. Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym. 
 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie jedną pracę konkursową na każdy 
rodzaj egzaminu. 
 



4. W konkursie mogą brać udział osoby posiadające wykształcenie wyższe z zakresu 
przedmiotu, którego dotyczy praca konkursowa. 
 
5. Uczestnik konkursu jest zobowiązany wraz z pracą konkursową załączyć oświadczenie 
potwierdzające spełnianie wymogu w zakresie wykształcenia, o którym mowa w pkt. 4. oraz 
wypełnione Załączniki 1.i 2. 
 
 

§ 4. Charakter prac konkursowych 
1. Pracę konkursową stanowi zestaw trzech autorskich zadań egzaminacyjnych opracowanych 
przez uczestnika konkursu. 
 
2. Praca konkursowa musi: 
a) zostać napisana zgodnie z wymaganiami dotyczącym danego przedmiotu i rodzaju 
egzaminu i podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy dołączyć wypełnione 
Załączniki 1.i 2. do Regulaminu konkursu; 
b) zawierać oświadczenie uczestnika konkursu: 

• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych 
osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 
roku /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z późn. zm./ wyłącznie w celu przeprowadzenia 
niniejszego Konkursu; 

• że został on poinformowany o prawie do wglądu i możliwości poprawiania swoich 
danych osobowych; 

• że wie, iż podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje 
możliwość uczestnictwa w konkursie; 

wg wzoru, stanowiącego Załącznik 1. do niniejszego Regulaminu. 
 
3. Zestaw zadań konkursowych należy opracować zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi 
w Załączniku 3. zawierającym zasady opracowania zestawu zadań konkursowych z danego 
rodzaju egzaminu i przedmiotu. 
 
4. Zadania nie mogą być plagiatem, parafrazą lub fragmentem zadań innych autorów. 
 
5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 
 
7. Przedłożona w ramach konkursu przez uczestnika praca nie może naruszać praw autorskich 
osób trzecich.  
 
 
 

§ 5. Zasady składania prac konkursowych 
Prace konkursowe można dostarczać do siedziby OKE w Gdańsku, nadesłać pocztą lub 
przesyłką kurierską (na koszt kandydata) przez cały rok na adres: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
ul. Na Stoku 49 
80-874 Gdańsk 

z dopiskiem: KONKURS NA AUTORÓW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 
 

 
 



§ 6. Ocena prac konkursowych 
1. Ocena prac konkursowych będzie dokonywana przez Zespół Konkursowy powołany przez 
Dyrektora OKE dwa razy w roku: w ostatnim tygodniu marca i w ostatnim tygodniu grudnia.  
 
2. Ocena prac konkursowych odbędzie się jednoetapowo. 
 
3. Zespół Konkursowy oceni prace złożone przez uczestników konkursu na podstawie 
następujących kryteriów oceny: 

• zgodność z wymaganiami konkursowymi, 
• poprawność merytoryczna (zgodność z aktualną wiedzą z danego przedmiotu), 
• poprawność językowa (brak błędów stylistycznych, edytorskich, ortograficznych, 

gramatycznych), 
• zgodność z obowiązującą podstawą programową dla danego etapu kształcenia, w tym 

reprezentatywność przypisanego do danego zadania wymagania ogólnego 
i wymagania szczegółowego, 

• podejście dydaktyczne odpowiednie dla danego etapu kształcenia/rodzaju egzaminu, 
• dobór i sposób przygotowania materiałów źródłowych, 
• oryginalność, niekonwencjonalność. 

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań nie będą oceniane.  
 

§ 7. Ogłoszenie wyników konkursu 
1. Uczestnicy konkursu, których prace konkursowe zostaną uznane za najlepsze przez Zespół 
Konkursowy, otrzymają listem poleconym zaproszenie do współpracy z OKE w Gdańsku. 
2. Informacja o zakończeniu prac Zespołu Konkursowego w danym terminie zostanie 
umieszczona na stronie internetowej komisji www.oke.gda.pl . 
 

§ 8. Sposób porozumiewania się organizatora konkursu z uczestnikami 
1. Pytania dotyczące konkursu należy przekazywać na adres e-mail: komisja@oke.gda.pl . 


