Organizator próbnego egzaminu maturalnego z matematyki
1. Organizatorem Próbnego Egzaminu Maturalnego z matematyki są Kujawsko - Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2. Adresy Organizatorów:

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9
85 – 067 Bydgoszcz

``

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Nowomiejska 25
87-800 Włocławek

3. Koordynatorem jest Justyna Prud nauczyciel konsultant z KPCEN w Bydgoszczy oraz Anna Kulpa
doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku.
Założenia organizacyjne
1. Udział szkoły w próbnej maturze jest bezpłatny po zalogowaniu na stronie KPCEN w Bydgoszczy.
2. Logowanie będzie możliwe od 24 stycznia do 1 marca 2020 r.
3.

W maturze uczestniczą tylko zalogowane szkoły. Organizatorzy nie wyrażają zgody udostępnianie
arkuszy i schematów oceniania, bez zgody organizatorów, osobom trzecim.

4. Celem próbnej matury jest przygotowanie narzędzia, które umożliwi nauczycielom sprawdzenie
wiedzy i umiejętności maturzystów na dwa miesiące przed obowiązkową maturą z matematyki.
5. Próbna matura na poziomie podstawowym odbędzie się 5 marca 2020 r.
6. Próbna matura na poziomie rozszerzonym odbędzie się 6 marca 2020 r.
7. Uczniowie rozpoczną rozwiązywanie arkusza na poziomie podstawowym o godzinie 8:00, zakończą
o godzinie 10:50 (czas trwania: 170 minut).
8. Uczniowie rozpoczną rozwiązywanie arkusza na poziomie rozszerzonym o godzinie 8:00, zakończą o
godzinie 11:00 (czas trwania: 180 minut).
9. Nauczyciele zdecydują, na jakim poziomie przystąpią ich uczniowie do próbnej matury.
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Są trzy możliwości:
a) tylko poziom podstawowy,
b) tylko poziom rozszerzony,
c) poziom podstawowy i rozszerzony.
Arkusze próbnej matury i kryteria oceniania
1. Arkusz próbnej matury i kryteria oceniania (na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym)
opracuje zespół złożony z nauczycieli uczących matematyki w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim.
2. 3 marca 2019 r. szkoły otrzymają arkusze próbnej matury w postaci elektronicznej na wskazany
w zgłoszeniu adres e-mail (prosimy o sprawdzenie skrzynki odbiorczej i SPAMU-u)
3. Organizatorzy nie wyrażają zgody na przeprowadzenie egzaminu próbnego wcześniej niż
w podanym terminie.
4. O kodowaniu prac decyduje dyrektor szkoły.
Zasady sprawdzania arkuszy próbnej matury
1. Zadania zamknięte i otwarte w arkuszu sprawdzają nauczyciele matematyki.
2. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie kryteriów oceniania przygotowanych
przez Organizatorów.
3. W razie rozwiązań innych niż zaproponowane w kluczu odpowiedzi decyzję o przyznaniu punktów
podejmuje zespół nauczycieli uczących matematyki w danej szkole.
Ewaluacja
Zwracamy się z prośbą do nauczycieli o przekazanie informacji zwrotnej nt. wyników matury próbnej
do 31 marca 2020r. na adres: justyna.prud@cen.bydgoszcz.pl
Poziom podstawowy
Liczba uczestników
Średni wynik szkoły
Numery zadań trudnych
Uwagi:
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Poziom rozszerzony

