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§ 1. Cel konkursu
Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa banków
zadań” ogłasza konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania zawarte w
podstawie programowej kształcenia ogólnego zamieszczonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji 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) z następujących przedmiotów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

język polski;
język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski;
historia;
wiedza o społeczeństwie;
matematyka;
biologia;
fizyka;
geografia;
chemia.
§ 2 Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Każdy kandydat na uczestnika konkursu może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową.
4. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające wykształcenie wyższe z zakresu przedmiotu,
którego dotyczy praca konkursowa.
5. Kandydat na uczestnika konkursu jest zobowiązany wraz z pracą konkursową załączyć
oświadczenie potwierdzające spełnianie wymogu w zakresie wykształcenia, o którym mowa w
ust. 4 oraz załączyć informacje określone w § 4 ust. 2 Regulaminu konkursu.
6. Kandydat na uczestnika konkursu jest zobowiązany do przesłania prac konkursowych, o
których mowa w § 4 w terminie określonym w § 5 Konkursu.
7. Status uczestnika konkursu otrzyma każdy kandydat na uczestnika konkursu, który spełni
wymogi, określone w § 3 ust. 3-5 Regulaminu konkursu.
§ 4. Charakter prac konkursowych
1. Pracę konkursową stanowi zestaw autorskich zadań egzaminacyjnych opracowanych przez
kandydatów na uczestników konkursu.
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2. Praca konkursowa musi:

a) zostać napisana zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku dotyczącym danego
przedmiotu i rodzaju egzaminu i podpisana pseudonimem autora. Do pracy należy dołączyć
w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym pseudonimem, CV kandydata na uczestnika
konkursu sporządzone wg załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu zawierające co najmniej:
imię i nazwisko autora, jego adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i adres poczty
elektronicznej;
b) zawierać oświadczenie kandydata na uczestnika konkursu:
i.

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;

ii. że został on poinformowany o prawie do wglądu i możliwości poprawiania
swoich danych osobowych udostępnionych w zakresie wymaganym w § 4 ust.
2 pkt a) niniejszego regulaminu;
iii. że wie iż podanie swoich danych osobowych § 4 ust. 2 pkt a) niniejszego
regulaminu jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje możliwość uczestnictwa w
konkursie;
wg wzoru, stanowiącego załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Praca konkursowa dotyczy wyłącznie jednego rodzaju egzaminu (egzaminu standardowego
albo egzaminu dostosowanego do specyficznych potrzeb edukacyjnych albo egzaminu
eksternistycznego), do którego uczestnik konkursu przygotuje zestaw zadań egzaminacyjnych
z danego przedmiotu.
4. Zestaw zadań konkursowych należy opracować zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku
dotyczącym danego przedmiotu i rodzaju egzaminu (załączniki od 4 do 36):
Egzamin standardowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

język polski (załącznik 4);
języki obce nowożytne: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński,
włoski (załącznik 5);
historia (załącznik 6);
wiedza o społeczeństwie (załącznik 7);
matematyka (załącznik 8);
biologia (załącznik 9);
fizyka (załącznik 10);
geografia (załącznik 11);
chemia (załącznik 12);
Egzamin dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

•
•

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, fizyka,
geografia, chemia dla uczniów z lekką niesprawnością intelektualną (załączniki 13-20);
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, fizyka,
geografia, chemia dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących (załączniki 21-28);
Egzamin eksternistyczny

•

język polski (załącznik 29);

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. realizacji projektów
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego

ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel./fax (022) 536-65-46
tel. (022) 536-65-31
www.cke-efs.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt VII Budowa banków zadań

•
•
•
•
•
•
•

historia (załącznik 30);
wiedza o społeczeństwie (załącznik 31);
matematyka (załącznik 32);
biologia (załącznik 33);
fizyka (załącznik 34);
geografia (załącznik 35);
chemia (załącznik 36).

5. Zadania muszą sprawdzać umiejętności złożone, określone w wymaganiach ogólnych i
szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
6. Zadania nie mogą być plagiatem, parafrazą lub fragmentem innych zadań nieopracowanych
samodzielnie przez uczestnika konkursu.
7. W opracowaniu zadań zamkniętych do wszystkich przedmiotów (poza językiem obcym) należy
stosować zasady określone w załączniku 2.
8. Na początku zestawu zadań konkursowych należy określić przedmiot i rodzaj egzaminu.
9. Pracę konkursową należy dostarczyć w wersji pisemnej i w wersji elektronicznej nagranej na
CD (oznaczonej pseudonimem autora) do siedziby CKE.
10. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby
konkursu z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.
11. Przedłożona w ramach konkursu przez uczestnika praca nie może naruszać praw autorskich
osób trzecich. Uczestnik konkursu musi w okresie od dnia złożenia pracy konkursowej do
zakończenia konkursu dysponować prawem do przeniesienia majątkowych praw autorskich w
zakresie określonym w ust.12.
12. Z dniem uznania przez Sąd Konkursowy, że praca konkursowa uzyskała 15 punktów w
kryteriach oceny, o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu (wybór pracy konkursowej)
uczestnik konkursu przenosi na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie na
następujących polach eksploatacji:
i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy Utworu dowolną techniką w tym w
szczególności z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, fotograficznych,
cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego,
audiowizualnych lub multimedialnych;
wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo
egzemplarzy, na których Utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, bez względu
na przeznaczenie;
wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów, rozpowszechnianie w szczególności w
sieciach i systemach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób, aby każdy miał
dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, w tym za pośrednictwem sieci
kablowych i satelitarnych;
wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci
książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie
lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;
rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na
wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;
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vii.
viii.
ix.
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wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;
nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części,
przemontowaniu Utworu.
z jednoczesnym zezwoleniem dla Organizatora Konkursu na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego lub praw z ww. utworu.
§ 5. Termin złożenia prac konkursowych
Prace konkursowe można dostarczyć do siedziby Organizatora Konkursu lub nadsyłać pocztą lub
przesyłką kurierską (na koszt kandydata) w terminie do: 31 lipca 2012 r. (decyduje data wpływu do
siedziby Organizatora Konkursu) na adres:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. projektów EFS
ul. Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
z dopiskiem: KONKURS „BUDOWA BANKÓW ZADAŃ”
§ 6. Ocena prac konkursowych
1. Ocena prac konkursowych będzie dokonana przez Sąd Konkursowy, powołany przez Dyrektora
CKE w terminie nie późniejszym niż do 30 stycznia 2012r.
2. Sąd Konkursowy będzie oceniał prace konkursowe złożone przez uczestników konkursu
zgodnie z kolejnością zgłoszeń w trzech etapach:
o prace złożone do 30 stycznia 2012 roku;
o

prace złożone od 31 stycznia 2012r. do 31 marca 2012 roku;

o

prace złożone od 01 kwietnia 2012r. do 31 lipca 2012 roku.

Uwaga: organizator konkursu zastrzega, że prace konkursowe będą weryfikowane wg kolejności
wpływu.
3. Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo.
W pierwszym etapie Sąd Konkursowy oceni czy kandydat na uczestnika konkursu nabył status
uczestnika konkursu. Prace osób, które nie uzyskają statusu uczestnika konkursu zostaną
odrzucone.
W drugim etapie Sąd Konkursowy dokona oceny prac złożonych przez uczestników konkursu
na podstawie następujących kryteriów oceny:
•

zgodność z wymaganiami konkursowymi opisanymi w ww. załącznikach,
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•
•
•
•
•
•
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poprawność merytoryczna (zgodność z aktualną wiedzą z danego przedmiotu),
poprawność językowa (brak błędów stylistycznych, edytorskich, ortograficznych,
gramatycznych),
zgodność z podstawą programową dla danego etapu kształcenia, w tym reprezentatywność
przypisanego do danego zadania wymagania ogólnego i wymagania szczegółowego,
odpowiednie podejście dydaktyczne dla danego etapu kształcenia / rodzaju egzaminu,
dobór i sposób przygotowania materiałów źródłowych,
oryginalność, niekonwencjonalność,
przyznając w każdy kryterium oceny punkty od 0-3. Maksymalna liczba punktów jaką może
uzyskać uczestnik konkursu - 21.

W przypadku gdy praca konkursowa złożona przez uczestnika konkursu będzie niezgodna z
wymaganiami konkursowymi i/lub będzie zawierać błędy merytoryczne Sąd Konkursowy odstąpi od
oceny tej pracy w oparciu o pozostałe kryteria oceny prac konkursowych i odrzuci taką pracę.
§ 7. Ogłoszenie wyników konkursu
1. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do współpracy w ramach zespołów autorów zadań –
w ramach projektu Budowa banków zadań - opracowujących zadania do następujących egzaminów:
• standardowych (sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego) z języka polskiego w zespole humanistycznym (OKE we Wrocławiu),
z języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego (OKE w Łodzi), z historii i wiedzy o społeczeństwie
w zespole społecznym (OKE w Warszawie), z biologii, chemii, fizyki i geografii w zespole
przyrodniczym (OKE w Krakowie), z matematyki w zespole matematycznym (OKE
w Gdańsku);
• dostosowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (sprawdzianu w szóstej
klasie szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego) – zespół w OKE
w Łomży;
• eksternistycznych (z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego) –
zespół w OKE w Jaworznie.
Uczestnicy konkursu, których prace konkursowe zostaną nagrodzone przez Sąd Konkursowy otrzymają
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o zaproszeniu do współpracy
w ramach zespołów autorów zadań, niezwłocznie po dokonaniu wyboru ich pracy.
Zaproszenie zostanie wysłane do co najmniej 120 uczestników konkursu, którzy otrzymali za złożone
prace co najmniej 15 punktów.
W przypadku gdy zaproszenie zostanie wysłane do ww. liczby uczestników Sąd Konkursowy zakończy
prace oceniające.
O zakończeniu prac Sądu Konkursowego informacja zostanie umieszczona na www. cke-efs.edu.pl
§ 8. Sposób porozumiewania się Organizatora konkursu z uczestnikami
Pytania dotyczące konkursu należy przekazywać na adres e-mail: banki.zadan@cke-efs.pl.
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