
Komunikat dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie uprzejmie informuje, że sprawdzanie 

rozwiązań zadań z matematyki na egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2015/2016 

zostanie przeprowadzone w trybie e-oceniania (poza ocenianiem rozwiązań zadań 

w arkuszach dostosowanych) z wykorzystaniem oprogramowania Scoris Assessor®. 

Warunkiem sprawdzania prac w trybie e-oceniania jest udział w szkoleniach na platformie 

Moodle. 

 

Do szkolenia może być zakwalifikowany egzaminator, który: 

1. Jest nauczycielem matematyki. 

2. Ukończył dodatkowe szkolenie przygotowujące do oceniania holistycznego. 

3. Uczestniczył w ocenianiu prac przynajmniej w jednej sesji od 2012 roku. 

4. Ukończył szkolenie z zakresu obsługi z aplikacji scoris  

5. W przypadku PZE - czynny udział w sesji e-oceniania w 2013 roku. 

6. Posiada dostęp do komputera spełniającego następujące minimalne wymagania: 2 GB 

RAM dla systemu Windows Vista / Windows 7 i min. 20 MB wolnego miejsca na 

dysku twardym na instalację programu oraz dysponuje łączem internetowym 

zapewniającym płynność przekazu. 

 

Egzaminator będzie zobowiązany do udziału w: 

1. Szkoleniach na platformie Moodle w ocenianiu rozwiązań zadań z matematyki (od 

grudnia 2015 do stycznia 2016 roku). 

2. Szkoleniu z obsługi aplikacji scoris. 

3. Sesji treningowej (29 lutego – 3 marca 2016 r.). 

4. Sesji próbnej/obciążeniowej (05 – 06 marca 2016 r.). 

5. Szkoleniu stacjonarnym 6 maja 2016 r. przygotowującym do oceniania w sesji 2016 r. 

 

Egzaminatorom zostały wysłane zaproszenia do udziału w szkoleniu na platformie Moodle. 

Gotowość udziału w tym szkoleniu egzaminator deklaruje do 25 listopada 2015 r. w sposób 

podany w zaproszeniu. Szczegółowy harmonogram szkolenia otrzymają egzaminatorzy, 

którzy zakwalifikują się na to szkolenie. Informacja zostanie przesłana 30 listopada 2015 r. 

pocztą elektroniczną. 

 

  



Harmonogram rekrutacji egzaminatorów do pracy w sesji e-oceniania w maju 2016 r. 

 

1. Rekrutacja do szkolenia na platformie Moodle  

Egzaminator musi spełniać warunki podane w tym komunikacie.  

W przypadku nadmiernej liczby wstępnych zgłoszeń w stosunku do potrzeb organizacji 

sesji e-oceniania, w procesie kwalifikowania egzaminatorów decydujące znaczenie będzie 

miało, czy egzaminator brał  udział w sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych 

z egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki w sierpniu 2013 r.  

 

2. Rekrutacja egzaminatorów do e-oceniania 

Egzaminator musi odbyć szkolenie na platformie Moodle (grudzień 2015 r. – styczeń 

2016 r.), podczas którego będzie oceniał rozwiązania uczniowskie. Poprawność oceniania 

będzie miała decydujący wpływ na zakwalifikowanie egzaminatora do pracy w sesji  

e-oceniania w maju 2016 r. Decyzja o powołaniu egzaminatora do sprawdzania rozwiązań 

zadań z matematyki na egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2015/2016 zostanie mu 

przekazana na początku lutego 2016 r.  

 


