
Komunikat dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z matematyki w sprawie  

e-oceniania 

 

Szanowni Państwo, 

zgodnie ze wcześniejszym komunikatem sprawdzanie i ocenianie prac po egzaminie 

ósmoklasisty z matematyki w 2020 roku będzie przebiegało w następujący sposób:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór egzaminatorów dokonywany jest drogą elektroniczną poprzez serwis egzaminatorów 

OKE Poznań (nie ma odrębnego zgłoszenia do e-oceniania). 

Uwaga!  

Warunki, które musi spełniać egzaminator powołany do oceniania prac  

z wykorzystaniem oprogramowania Scoris Assessor®: 

 jest nauczycielem matematyki 

 ukończył dodatkowe szkolenie przygotowujące do oceniania holistycznego 

 ukończył szkolenie z zakresu obsługi aplikacji scoris 

 zadeklarował pracę w sesji 

 uczestniczył w rozwiązywaniu quizów zamieszczonych na stronie www.e-ocenianie.pl 

w dniach od 20 grudnia 2019 r. do 5 lutego 2020 r. 

 posiada dostęp do komputera spełniającego następujące minimalne wymagania (2 GB 

RAM dla systemu Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 oraz min. 

20 MB wolnego miejsca na dysku twardym na instalację programu) oraz dysponuje 

łączem internetowym zapewniającym płynność przekazu  

 pozytywna ocena pracy wystawiona przez PZE lub koordynatora – w przypadku 

egzaminatora, który brał udział w poprzednich sesjach e-oceniania,  

 w przypadku PZE – dodatkowo czynny udział w co najmniej jednej z poprzednich 

sesji e-oceniania. 

Arkusz OMAP-100 

ocenianie prac uczniów bez 

dysfunkcji z wykorzystaniem 

oprogramowania Scoris 

Assessor® (e-ocenianie) 

15 zespołów 

Arkusz OMAP-100 

ocenianie prac uczniów ze 

specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się (dyslektycy) -  

sprawdzanie tradycyjne 

(papierowe) 

liczba zespołów uzależniona 

jest od liczby uczniów z taką 

dysfunkcją zgłoszonych 

 w systemie SIOEO 

Arkusz OMAP-800 

arkusz OMAP-700 

oraz inne arkusze 

dostosowane - sprawdzanie 

tradycyjne (papierowe) 

 

1 zespół 

A B C 

Nabór od 1 października 

do 10 grudnia 2019 r. 
Nabór od 1 października do 31 grudnia 2019 r. 

http://www.e-ocenianie.pl/


Wyniki quizów będą miały wpływ na powołanie egzaminatora do zespołu oceniającego 

prace. 

Egzaminator powołany do pracy w zespole e-oceniania będzie zobowiązany do udziału 

w: 

 sesji próbnej on-line (21 i 22 marca 2020 r.) 

 szkoleniu stacjonarnym przygotowującym do sesji w 2020 r. (4 lub 5 maja 2020 r.) 

 trybie ćwiczeniowym i kwalifikacyjnym e-sesji dopuszczającym do oceny prac 

egzaminacyjnych za pomocą aplikacji scoris (7 maja 2020 r.) 

 ocenianiu prac (od 8 maja do 14 maja 2020 r.) 

Osoby, które nie spełniają warunków, aby mogły zostać powołane do e-oceniania, np.:  

nie ukończyły szkolenia z zakresu obsługi aplikacji Scoris Assessor®, mogą być zaproszone 

do sprawdzania prac oznaczonych na schemacie B i C (w zależności od posiadanych 

uprawnień). 

OKE w Poznaniu informuje, że nie przewiduje w najbliższym czasie doszkolenia z zakresu 

obsługi aplikacji Scoris Assessor®. 


