
 

Załącznik nr 5c. 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH DLA AUTORA  
 

….…………………………….. ….………………………………………….………………………………………….………………..………… 
(stopień / tytuł naukowy) (nazwisko i imię autora) 

 

PESEL              
 (jeżeli nie posiada PESEL – nazwa i nr innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

Ja, niżej podpisany / podpisana*, oświadczam, że spełniam wymagania określone dla autora zadań egzaminacyjnych lub 

arkuszy egzaminacyjnych przeznaczonych na 
 

………………………………….……………… ………………………………………………………….……………………………………………….. 
(egzamin) (przedmiot) 

spełniam następujące wymagania konieczne:  
1. posiadam wykształcenie wyższe zgodne z przedmiotem, z którego opracowane będą zadania egzaminacyjne / arkusz 

egzaminacyjny lub propozycje tych zadań / tego arkusza  

2. posiadam biegłą znajomość danego języka obcego nowożytnego lub danego języka mniejszości narodowej, lub danego 

języka mniejszości etnicznej, lub języka regionalnego jako języka rodzimego  

3. znam opis egzaminu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami i zasadami oceniania zawarte 

w informatorze o egzaminie z danego języka obcego nowożytnego lub danego języka mniejszości narodowej lub danego 

języka mniejszości etnicznej, lub języka regionalnego   

4. posiadam umiejętność pracy w zespole oraz zobowiązuje się do utrzymywania systematycznego kontaktu z pracownikiem 

OKE lub CKE na wszystkich etapach recenzowania zadań 

5. posiadam umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office (Word, Excel).  

spełniam następujące wymagania dodatkowe (należy wstawić znak X w odpowiednie kratki – za spełnienie każdego 

kryterium kandydat otrzyma 1 punkt: 

 1. jestem czynnym egzaminatorem egzaminu z danego języka obcego nowożytnego lub danego języka mniejszości  

    narodowej, lub danego języka mniejszości etnicznej, lub języka regionalnego, z którego opracowywane będą zadania 

egzaminacyjne / arkusz egzaminacyjny lub propozycje tych zadań / tego arkusza  

 2. posiadam doświadczenie w nauczaniu języka obcego nowożytnego lub danego języka mniejszości narodowej,  

    lub danego języka mniejszości etnicznej, lub języka regionalnego 

 3. ukończyłam(em) kurs / studia wyższe (podyplomowe) w zakresie pomiaru dydaktycznego  

 4 posiadam doświadczenie w recenzowaniu pod kątem poprawności językowej materiałów egzaminacyjnych  

    stosowanych w różnych typach szkół lub innych publikowanych materiałów i/lub sporządzaniu ekspertyz językowych  

 5. współpracuję / współpracowałam(em) z instytucjami oświatowymi (np. MEN, OKE, CKE, ORE, IBE) lub innymi  

    instytucjami (polskimi lub zagranicznymi) zajmującymi się edukacją 

 6. posiadam doświadczenie jako autor/recenzent zadań w projektach, wydawnictwach 

 7. jestem specjalista z zakresu niepełnosprawności, dla której opracowuje zadania egzaminacyjne / arkusz egzaminacyjny  

 8. posiadam doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością, dla której opracowuje zadania egzaminacyjne /  

    arkusz egzaminacyjny  

 9. brałam(em) udział w pracach przy opracowaniu podstawy programowej, konferencjach naukowych  

    lub dydaktycznych; jestem autorem publikacji naukowych  

 10. brałam(em) udział w opracowaniu informatorów o egzaminie ósmoklasisty / maturalnym 

 11. byłam(em) koordynatorem w ramach projektów CKE pracy zespołu autorów opracowujących materiały  

      egzaminacyjne  

 12. recenzowałam(em) materiały egzaminacyjne do egzaminu …………………………………………………………………………………………….  
(wpisać przedmiot oraz poziom egzaminu) 

spełniam wymagania inne określone przez Dyrektora OKE (należy wstawić znak X w odpowiednie kratki – za spełnienie 

każdego kryterium kandydat otrzyma liczbę punktów podaną w nawiasie przy każdym kryterium): 

 13. brałam(em) udział w pracach przy opracowaniu zadań egzaminacyjnych / arkuszy egzaminacyjnych (2 punkty) 

 14. ukończyłam(em) Szkolenie dla autorów zadań egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty / maturalny  

     przeprowadzone przez CKE przy współpracy z komisjami okręgowymi (4 punkty)  

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………..…… 
(data i podpis składającego oświadczenie) (data i podpis przyjmującego oświadczenie) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


