
Szanowni Państwo  

Egzaminatorzy egzaminu maturalnego z matematyki,  

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje Panią/Pana, że sprawdzanie i ocenianie prac 

egzaminacyjnych rozpocznie się obowiązkowym szkoleniem egzaminatorów w trybie stacjonarnym:  

 w zakresie zasad oceniania prac z poziomu podstawowego w piątek 14 maja 2021 r. o godzinie 15
00 

  

 w zakresie zasad oceniania prac z poziomu rozszerzonego w piątek 28 maja 2021 r. o godzinie 15
00

.  

Sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych z poziomu podstawowego odbywać się będzie w:  

 sobotę 15 maja 2021 r. w godzinach od 8
00 

do 20
00

 oraz  

 niedzielę 16 maja 2021 r. w godzinach od 8
00 

do 20
00

 lub do zakończenia pracy zespołu.  

Sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych z poziomu rozszerzonego odbywać się będzie w:  

 sobotę 29 maja 2021 r. w godzinach od 8
00 

do 20
00

 oraz 

 niedzielę 30 maja 2021 r. w godzinach od 8
00 

do 20
00

 lub do zakończenia pracy zespołu.   

Sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych odbywać się będzie w ośrodku wskazanym 

przez Koordynatora rejonu (patrz tabela poniżej). Ośrodek sprawdzania będzie otwarty w tych dniach 

w godzinach od 8
00 

do 20
00

.  

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Wytycznych dotyczących organizowania i oceniania prac 

egzaminacyjnych w ośrodkach sprawdzania (dokument CKE, MEiN i GIS):  

1. do ośrodka sprawdzania może przyjść wyłącznie egzaminator bez objawów chorobowych kompatybilnych 

z objawami COVID-19 (sekcja 1. pkt. 1.8).  

W pracach związanych z ocenianiem prac egzaminacyjnych nie może brać udziału osoba, która jest objęta 

obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (sekcja 1. pkt. 1.9).  

2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zapewni:  

 egzaminatorom długopis z czerwonym tuszem do zapisywania punktacji w arkuszu egzaminacyjnym,  

 egzaminatorom powtórnego sprawdzania dodatkowo marker w kolorze zielonym,  

 przewodniczącym dodatkowo marker w kolorze żółtym.  

Każdy egzaminator zapewnia sobie we własnym zakresie długopis z czarnym tuszem do wypełniania kart 

odpowiedzi (sekcja 2. pkt. 2.7).  

3. OKE nie organizuje bufetu (sekcja 2. pkt. 2.9) – osoby pracujące w ośrodku sprawdzania spożywają 

przyniesione przez siebie posiłki i napoje we własnych naczyniach w wyznaczonych do tego celu 

miejscach, w możliwie najmniej licznych grupach.  

4. W trakcie konsultacji/przekazywania prac wszystkie osoby powinny mieć zakryte maseczką usta i nos 

(sekcja 2. pkt. 2.8) – w indywidualne środki ochrony takie jak maseczki jedno- lub wielorazowe, każdy 

egzaminator wyposaża się we własnym zakresie (sekcja 3. pkt. 3.4). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

zapewnia w ośrodku sprawdzania dostęp do płynu do dezynfekcji rąk (sekcja 3. pkt. 3.1).  

  



 

Rejon 
Zespoły Miejsce szkolenia egzaminatorów oraz sprawdzania  

i oceniania prac egzaminacyjnych PP PR 

Gorzów Wlkp. 01 22 
Zespół Szkół Elektrycznych 

ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Kalisz 02-04 23-24 
Szkoła Podstawowa nr 17  

ul. Prym. S. Wyszyńskiego 3b, 62-800 Kalisz 

Konin 05 25 
Szkoła Podstawowa nr 3 

ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin  

Koszalin 06-07 26 
I Liceum Ogólnokształcące 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 75-070 Koszalin  

Leszno 08-09 27 
II Liceum Ogólnokształcące  

ul. Prusa 33, 64-100 Leszno  

Piła 10 28 
Szkoła Podstawowa Nr 11 

ul. Królowej Jadwigi 2, 64-920 Piła  

Poznań 11-15 29-31 
IX Liceum Ogólnokształcące 

ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań  

Szczecin 16-18 32 
I Liceum Ogólnokształcące 

al. Piastów 12, 70-331 Szczecin 

Zielona Góra 

19-21  
IV Liceum Ogólnokształcące 

ul. Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra  

 33 
V Liceum Ogólnokształcące 

ul. Zachodnia 63,  65-552 Zielona Góra  

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 61 854 01 85. 

 
Dyrektor 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu  

 

Marcjanna Klessa 


