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WARUNKI PRZEBIEGU EGZAMINU  

ÓSMOKLASISTY 
Szkoła Podstawowa  

im. Władysława Szafera  

w Widuchowej  
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
  

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobo-
wiązany – nie później niż do 28 lutego 2020 r. – do poinformowania uczniów oraz ich rodzi-
ców  o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:   

a. harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w termi-
nie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)   

b. strukturze egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas 
trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w 
przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu 
sprawdzanych umiejętności   

c. zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty    

d. sposobie zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) 
przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowie-
dzi   

e. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z 
takich urządzeń w tej sali   

f. przyborach i materiałach, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej   

g. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu   

h. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.   
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HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY 
• W terminie głównym  

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 9:00   

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 9:00   

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 9:00  

• W terminie dodatkowym  

1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00   

2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00   

3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00   
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• Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2020 r.   

• Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2020 r.   

• Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020 
r.   
  

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:   

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasi-
sty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo   

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty 
z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przy-
czyn losowych lub zdrowotnych).   

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również 
uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z da-
nego przedmiotu lub przedmiotów.    
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STRUKTURA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pi-

semnej.   

• Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przepro-
wadzany innego dnia.   

• Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.   

• Egzamin z matematyki trwa 100 minut.   

• Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.   

• Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu 
nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia 
poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi 
(5 minut).  
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• Przedłużenie czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego, 

oznacza to, że pracę z arkuszem można przedłużyć:   

a. z języka polskiego – nie więcej, niż o 60 minut, czyli do 180 minut  

(120+60)  

b. z matematyki – nie więcej, niż o 50 minut, czyli do 150 minut  

(100+50)   

c. z języka obcego nowożytnego – nie więcej, niż o 45 minut, czyli 

do 135 minut (90+45)   

• Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń 
przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się 
w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.   
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ZAKRES SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI 
• Podstawa programowa dla szkoły podstawowej II etap edukacyjny 

obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej  

• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wyma-

gań określonych w podstawie programowej:  

- w zakresie języka polskiego   

- w zakresie matematyki  

- z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na 
podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowo-
żytnego (II – oznacza II etap edukacyjny kl. 4-8; 1 – kontynuacja 
z klas 1-3; A2+ B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi).   
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ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY 
  

• W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu 
przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się, że zostały 
przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) 
oraz losy z numerami stolików (do wylosowania przez zdających).   

• Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, człon-
kom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzami-
nacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urzą-
dzeń w tej sali.   

• Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do 
sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w ko-
munikacie o przyborach, tj.   
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• a. z każdego przedmiotu – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atra-
mentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych 
/ścieralnych)   

• b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.   

  

• Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę 
wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna 
stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał 
materiałów egzaminacyjnych.   

• Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość  
(np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.  W przypadku 
braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwier-
dzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.   

• O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyj-
nego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują nu-
mery stolików, przy których będą pracować.   

• Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. 
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• Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzamina-
cyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przed-
stawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.    

• W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie 
powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach prze-
wodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie 
sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 
kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających 
pomocy medycznej.   

• Zdającym zapewnia się dostęp do toalety w warunkach uniemożliwiających 
kontakt z innymi osobami.  

• W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę 
przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 
nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzamina-
cyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w pro-
tokole przebiegu egzaminu w danej sali.   
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• W salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających 
pomoce dydaktyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z danego przed-
miotu.   

• Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania 
zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zda-
jącego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żad-
nych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.   

• Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmokla-
sisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod 
warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu ze-
społu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu.   

• Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzo-
rującego informuje ich:   

a) o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty   

b) o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności 
przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po 
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zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdają-
cych, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowie-
dzi)   

c) o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.   

• Następnie – nie wcześniej, niż o godzinie określonej w komunikacie o harmo-
nogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze eg-
zaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również 
zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.     

  

• Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje 
zdających:   

a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywa-
nia zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza eg-
zaminacyjnego,  a następnie poleca zdającym:   

b. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy ar-
kusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę 
odpowiedzi   
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c.  sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie ko-
lejno ponumerowane strony   

d. sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowa-
nych przez OKE.   

• Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arku-
szu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy 
rezerwowych.   

  

• Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyzna-
czonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu za-
dań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod 
ucznia i numer PESEL,   

• Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nad-
zorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia da-
nych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.  

• Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodo-
wania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy),  
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w widocznym miejscu, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z da-
nym arkuszem egzaminacyjnym.   

• Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zo-
stają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jed-
nak nie później, niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję 
o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje prze-
wodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem eg-
zaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).   

• W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie ze-
społu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzamina-
cyjnej  w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do 
prac zdających. 
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JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego wy-

korzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze 

słuchu. Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy 

na wykonanie zadań. Na każdą salę egzaminacyjną przewidziana jest jedna 

płyta. Każda szkoła otrzymuje również płytę/płyty rezerwowe.   

• W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz  z przewodniczącymi zespo-
łów nadzorujących przebieg tego egzaminu  w poszczególnych salach spraw-
dzają stan techniczny urządzeń niezbędnych do odtwarzania płyt CD.  

• W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po za-
pisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie 
płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w ję-
zyku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z tre-
ścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.     
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• Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to ze-
społowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i od-
kłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub 
członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza komplet-
ność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy 
wcześniej, niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego 
na pracę  z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyj-
nego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył od-
powiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca 
zdającemu wykonanie tej czynności. 

• Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie za-
kłócając pracy pozostałym piszącym.   
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• Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę  z ar-
kuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przy-
pomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie od-
powiedzi. 

  

• Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczo-
nego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:   

• a. informuje zdających o zakończeniu pracy   

• b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności 
przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi    

• c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wyko-
nywanych przez uczniów   

• d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłoże-
nie ich na brzeg stolika.   
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• Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że 
wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na 
kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do 
sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wy-
łącznie karty odpowiedzi.    

   

• Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby 
wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – 
zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpo-
wiedzi  i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodni-
czący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny pod-
czas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.  

• Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego 
członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej prace egzamina-
cyjne do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób 
wchodzących  w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela 
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uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozo-
stałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzamina-
cyjnego.   
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ZESPOŁY NADZORUJĄCE 
  

• W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że 
co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:   

a. szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty; nauczyciel ten 
pełni funkcję przewodniczącego zespołu   

b. innej szkole lub w placówce.   
 

• W przypadku egzaminu ósmoklasisty w skład zespołu nadzorującego nie 
może wchodzić:   

a. w przypadku egzaminu z języka polskiego – nauczyciel języka polskiego   

b. w przypadku egzaminu z matematyki – nauczyciel matematyki   

c. w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – nauczyciel języka, 
z zakresu którego jest przeprowadzany egzamin w danej sali.   
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• Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków ze-
społu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolej-
nych 20 uczniów.    
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INSTRUKCJA KODOWANIA ARKUSZA 

(UCZEŃ) 
Język polski, język obcy 
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SPOSOBY ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI NA 

KARCIE ODPOWIEDZI 
Arkusz egzaminacyjny zawiera:  

- zeszyt zadań eg-

zaminacyjnych - 

kartę odpowiedzi.    

  

• Rozwiązania tych zadań, w których 

wybiera się poprawną odpowiedź, 

trzeba zaznaczyć na karcie odpowie-

dzi.  

•  
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Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunika-
cyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali  

Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, 

członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali 

egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania  z 

takich urządzeń w tej sali.  

  



26 
 

Przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzamina-
cyjnej  

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każ-

dego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramen-

tem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien 

mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują 

długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  
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Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egza-

minu •  
W przypadku:   

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia   

- wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z 
urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 
pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach   

- zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmo-
klasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozo-
stałym uczniom   

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 
uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o 
przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu eg-
zaminu.  
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Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn określonych wyżej nastąpiło w 
przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmio-
tów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej 
komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub 
przedmiotów jako „0%”.    
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Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzamina-

cyjnej  
• Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egza-

minacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową ko-
misję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasi-
sty.   

• Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udzia-
łem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.   

• Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okrę-
gowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez upraw-
nioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE 
drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.   

• Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydania przez OKE za-
świadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu, zgodnie z kolejnością wpływu.   

• Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu  z 
wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej, 
niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie 
wglądu OKE informuje wnioskodawcę.   
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Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty 
• Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad 

oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad-
wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych 
egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przed-
miotu.   

• Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyska-
nie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finali-
sty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyj-
nego.    

• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później, niż w dniu egzaminu  z 
danego przedmiotu informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej  
o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmioto-
wej oraz laureata konkursu przedmiotowego, uprawniającym do zwolnienia  
z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.    
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WIĘCEJ INFORMACJI  

• Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe 

zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach  

o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie interneto-

wej  

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory   

• oraz www.oke.poznan.pl  
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