Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy
PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PROCEDURY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA
PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W 2019 ROKU
§1
Organizator próbnego egzaminu maturalnego z matematyki
1. Organizatorem próbnego egzaminu maturalnego z matematyki (w skrócie próbna
matura) jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Włocławku oraz Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy.

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

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

3. Koordynatorem jest Pani Anna Kulpa – doradca metodyczny ODN we Włocławku.
§2
Założenia organizacyjne
1. Od 11 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r. - szkoły zgłaszają udział w próbnej maturze
z matematyki.

Formularz

zgłoszeniowy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/
2. Udział szkoły w próbnej maturze jest bezpłatny.
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znajduje

się

na

stronie

3. Celem próbnej matury jest sprawdzenie wiedzy maturzystów przed obowiązkową
maturą z matematyki i przygotowuje ich do realiów prawdziwego egzaminu
maturalnego.
4. Próbna matura na poziomie podstawowym odbędzie się w dniu 8 marca 2019 r.
5. Próbna matura na poziomie rozszerzonym odbędzie się w dniu 7 marca 2019 r.
6. Uczniowie rozpoczną rozwiązywanie arkusza na poziomie podstawowym o godzinie
8:00, zakończą o godzinie 10:50 (czas trwania 170 minut).
7. Uczniowie rozpoczną rozwiązywanie arkusza na poziomie rozszerzonym o godzinie
11:30, zakończą o godzinie 14:30 (czas trwania 180 minut).
8. Nauczyciele zgłaszając udział swoich uczniów w próbnej maturze jednocześnie
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych
wyłącznie na potrzeby organizacyjne próbnej matury, w zakresie niezbędnym do
prawidłowego przeprowadzenia próbnej matury. Zgłoszenie nauczyciela należy złożyć
w

formie

pisemnej.

Formularz

zgłoszeniowy

znajduje

się

na

stronie

http://odn.ckziu.wloclawek.pl/ jako tytuł formy należy wpisać „PRÓBNA MATURA
Z MATEMATYKI”
9. Nauczyciele uczący zdecydują, na jakim poziomie przystąpią ich uczniowie do próbnej
matury. Są trzy możliwości:
a) tylko poziom podstawowy,
b) tylko poziom rozszerzony,
c) poziom podstawowy i rozszerzony.
10. Złożenie pisemnej „Deklaracji udziału w próbnym egzaminie maturalnym
z matematyki”

potwierdzonej

przez

Dyrektora

szkoły

jest

jednoznaczne

z zaakceptowaniem „Procedur organizacji i przeprowadzenia próbnego egzaminu
maturalnego z matematyki”.
§3
Zadania szkolnego Koordynatora
1. Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli matematyki Koordynatora szkolnego.
2. Zadania szkolnego Koordynatora:
a) przekazanie Organizatorom chęci udziału szkoły w próbnej maturze,
b) uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych,
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c) określenie liczby nauczycieli biorących udział w próbnej maturze,
d) systematyczne przekazywanie nauczycielom swojej szkoły informacji dotyczących
próbnej matury przekazywanych przez Organizatora.
§4
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 matematykę w szkołach
w województwie kujawsko-pomorskim.
2. W dniu 4 marca 2019 r. szkoły otrzymają arkusze próbnej matury w postaci
elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
3. O kodowaniu prac decyduje Dyrektor szkoły (prace nie muszą być kodowane).
§5
Zasady sprawdzania arkuszy próbnej matury
1. Zadania zamknięte i otwarte w arkuszu sprawdzają nauczyciele matematyki (każdy
nauczyciel sprawdza swoich uczniów).
2. Nauczyciele sprawdzający prace uczniów spotkają się w dniu 13 marca 2019 r. w godz.
15:00-17:00, celem omówienia kryteriów oceniania. Spotkanie odbędzie się w ODN we
Włocławku.
3. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie kryteriów oceniania
przygotowanych przez Organizatora.
4. Ostateczny termin sprawdzenia prac upływa 19 marca 2019 r.
5. Organizator przeprowadzi konsultacje zespołowe:
Zebranie wyników próbnej matury z matematyki.
Wykorzystanie wyników próbnego egzaminu
maturalnego do planowania pracy nauczyciela.
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20.03.2019 r.

15:00 – 16:30

27.03.2019 r.

15:00 – 16:30

§6
Informacje końcowe
1. Nauczyciele biorący udział w próbnej maturze z matematyki otrzymają zaświadczenia
wystawione przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli potwierdzające udział
w przedsięwzięciu.
2. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Organizatora.
3. Niniejszy dokument zamieszczony zostanie na stronie http://odn.ckziu.wloclawek.pl
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