
zakres przedmiot/ zawód termin stan
liczba kandydatów 

na egzaminatorów*

26-27.01.2019 r.

23-24.02.2019 r

23-24.03.2019 r

26-27.01.2019 r.

02-03.02.2019 r.

23-24.02.2019 r.

23-24.03.2019 r.

02-03.02.2019 r.

23-24.02.2019 r.

26-27.01.2019 r.

23-24.02.2019 r.

23-24.03.2019 r.

biologia
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

filozofia 8-10.02.2019 r.

chemia
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

fizyka
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

geografia
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

historia
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

historia muzyki
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

historia sztuki
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

informatyka
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

język angielski dla uczniów dwujęzycznych 16.03.2019 r.

język angielski
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

język niemiecki
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

język hiszpański, język hiszpański dla ucznów 

dwujęzycznych

16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

język francuski
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

jezyk rosyjski
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

jęzk łaciński i kultura antyczna
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

matematyka
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

wiedza o społeczeństwie
16-17.03.2019 r.                             

23-24.03.2019 r.

język polski
15-17.03.2019 r.                             

22-24.03.2019 r.

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W toku

Zrealizowano

Zrealizowano

W toku

W toku

W toku

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbyło się

EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY

egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

 PLAN SZKOLEŃ KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW OKE W POZNANIU

NA I PÓŁROCZE ROKU 2019*

* Warunkiem uruchomienia szkolenia jest potwierdzenie przez kandydatów obecności 

na szkoleniu w liczbie umożliwiającej finansowanie przedsięwzięcia tj. min. 25 osób

Informujemy, że każde szkolenie organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, odbywać się będzie w Poznaniu.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na egzaminatorów w poszczególnych przedmiotach osiągnie liczbę 25 osób, możliwe 

jest uruchomienie szkolenia w innym rejonie na terenie prac Komisji.

Nabór kandydatów na egzaminatorów i przyjmowanie wniosków Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu prowadzi w trybie ciągłym, niezależnie 

od harmonogramu szkoleń.

MATURA

W toku

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

W związku z małą liczbą kandydatów, szkolenie nie odbędzie się

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano



Technik informatyk

Technik pojazdów samochodowych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik logistyk

Technik ekonomista

Technik rachunkowości

Technik usług fryzjerskich

Technik spedytor

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik usług kosmetycznych

Planowane                                                          

Szkolenie organiizowane na terenie 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Krakowie   

* stan na dzień 22.03.2019 r.

Informacje w sprawie szkoleń kandydatów na egzaminatorów mogą Państwo uzyskać pod numerem:  Anna Zimna (61) 8 540-190 

EGZAMIN 

ZAWODOWY

Technik pożarnictwa

CZEŚĆ I                           

05-07.04.2019 r.                                   

CZĘŚĆ II                 

08.03.2019 r.

11

CZEŚĆ I                           

16-17.03.2019 r.                                   

CZĘŚĆ II                 

23.03.2019 r. 

W toku


