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Nowa matura – 
najważniejsze 
zmiany
 

Wprowadzenie nowej formuły egzaminu 

maturalnego będzie punktem zwrotnym 

w dotychczasowym systemie egzaminów 

zewnętrznych. Zmianie ulegnie samo 

podejście do sprawdzania wiadomości 

i umiejętności absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych – zamiast wiedzy 

encyklopedycznej będą wymagane 

umiejętności złożone. Zaproponowana 

koncepcja matury, wynikająca z wdrożenia 

nowej podstawy programowej, wiąże się 

z koniecznością innego niż dotychczas 

przygotowania do egzaminu. 
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eforma realizowana w szkołach po-
nadgimnazjalnych od roku szkolnego 
2012/2013 miała na celu zapewnienie  

spójności programowej na wszystkich eta-
pach edukacji i poprawę efektów kształce-
nia. Jednym z najważniejszych wprowadzo-
nych rozwiązań jest odejście od standardów 
egzaminacyjnych i zastąpienie ich wymaga-
niami podstawy programowej. Zmiany do-
tyczyły sposobu sformułowania zapisów – 
w nowej podstawie wiadomości i umiejętno-
ści, które powinni opanować uczniowie, zo-
stały wyrażone w języku efektów kształcenia. 
Pozwoliło to już na etapie edukacji określić 
wymagania obowiązujące na egzaminach ze-
wnętrznych, bez konieczności odwoływania 
się do dodatkowych dokumentów regulują-
cych te kwestie.
Podstawa programowa wyraźnie określa wyma-
gania ogólne i szczegółowe oraz umiejętności 
ponadprzedmiotowe. Wymagania ogólne nada-
ją kierunek procesowi nauczania, wyznaczają 
jego cele. Dotyczą umiejętności złożonych, 
którymi musi się wykazać absolwent przy-
stępujący do egzaminu maturalnego. Umoż-
liwiają one właściwe kojarzenie wiadomości 
szczegółowych, rozumienie pojęć i wykorzy-
stywanie ich w praktyce, określanie związ-
ków przyczynowo-skutkowych oraz przetwa-
rzanie posiadanych informacji. Wiadomości 
i umiejętności, które uczeń powinien opano-
wać na danym etapie edukacyjnym, zapisano 
w postaci wymagań szczegółowych. Do klu-
czowych kompetencji ponadprzedmiotowych 
ujętych w podstawie, którymi zdający muszą 
się wykazać na egzaminie maturalnym, nale-
żą natomiast między innymi:
• rozumienie, wykorzystywanie i refl eksyj-

ne przetwarzanie tekstów,
• formułowanie sądów opartych na rozumo-

waniu matematycznym,
• wykorzystanie wiedzy o charakterze na-

ukowym do identyfi kowania i rozwiązy-
wania problemów, a także formułowania 
wniosków opartych na obserwacjach em-
pirycznych,

• komunikowanie się w języku ojczystym, 
zarówno w mowie, jak i w piśmie,

• wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytycz-
na analiza informacji.

Zmiany jakościowe 
w egzaminie maturalnym  

Zmiany jakościowe w egzaminie maturalnym 
wynikają z zasad kształcenia wprowadzo-
nych przez nową podstawę programową. Ich 
istotą jest położenie nacisku na rozwijanie 
umiejętności złożonych. Przekłada się to na 
sposób konstruowania zadań egzaminacyj-
nych, w których wymaga się od ucznia for-
mułowania opinii, analizowania, wyciągania 
wniosków czy rozwiązywania problemów. 
Realizacja podstawy programowej zakłada 
zasadę kumulatywności. To oznacza, że za-
dania maturalne mogą sprawdzać umiejętno-
ści i wiadomości wskazane w podstawie pro-
gramowej nie tylko dla IV etapu kształcenia, 
lecz także etapów wcześniejszych. 
Zmianie ulegnie sposób oceniania zadań eg-
zaminacyjnych. Wprowadzano podejście ho-
listyczne, w którym ocenie podlega to, w jaki 
sposób uczeń stosuje swoją wiedzę i umiejęt-
ności do rozwiązania problemu, wyrażenia 
opinii, uzasadnienia stanowiska czy przedsta-
wienia danego procesu lub zjawiska. W oce-
nianiu holistycznym egzaminator analizuje 
postęp dokonany przez ucznia na drodze do 
pełnego rozwiązania zadania i określa poziom 
realizacji założonych wymagań (pełne roz-
wiązanie, pokonanie zasadniczej trudności, 
brak sukcesu).

Zmiany formalne 
w egzaminie maturalnym

Po wprowadzeniu nowej podstawy programo-
wej konieczne stały się też zmiany w samej 
strukturze i zasadach organizacji egzaminu 
maturalnego. Pozostawiono podział na przed-
mioty zdawane jako obowiązkowe – ustnie bez 
określania poziomu (język polski, język obcy 
nowożytny) i pisemnie na poziomie podsta-
wowym (język polski, język obcy nowożytny, 
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matematyka). Nowością jest to, że każdy uczeń 
musi przystąpić do egzaminu z przedmiotu do-
datkowego na poziomie rozszerzonym w formie 
pisemnej. Zdający ma obowiązek wybrać co 
najmniej jeden przedmiot dodatkowy, może 
wskazać ich kilka, ale nie więcej niż sześć (łącz-
nie z tym, który wybrał obowiązkowo). Tak jak 
dotychczas wynik egzaminu z przedmiotu do-
datkowego, choć zostanie odnotowany na świa-
dectwie dojrzałości, nie będzie miał wpływu na 
to, czy uczeń zda maturę.
Zmieni się też sposób komunikowania wy-
ników – oprócz wartości wyrażonej w pro-
centach zdający otrzyma informację w cen-
tylach. Dzięki zastosowaniu skali centylowej 
uczeń dowie się, jaki odsetek zdających uzy-
skał wynik podobny do niego, a jaki wyższy 
bądź niższy. Przykładowo jeśli wynik centy-
lowy zdającego wyniesie 75, to będzie ozna-
czało, że 75% wszystkich podchodzących do 
egzaminu ma wynik taki sam lub niższy, zaś 
25% osiągnęło rezultat wyższy.

Co nowego na maturze 2015 
z wiedzy o społeczeństwie? 

Od roku szkolnego 2014/2015 wiedza o społe-
czeństwie będzie zaliczana do puli przedmio-
tów dodatkowych, które mogą być zdawane 
na maturze tylko na poziomie rozszerzonym. 
Egzamin ten sprawdza stopień spełnienia przez 
absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej wy-
magań określonych w podstawie kształcenia 
ogólnego dla poszczególnych etapów eduka-
cyjnych: II (klasy 4–6 szkoły podstawowej), 
III (gimnazjum) i IV (szkoła ponadgimnazjal-
na – zakres podstawowy i rozszerzony). Opa-
nowanie wiedzy i umiejętności zapisanych 
w podstawie programowej dla wszystkich tych 
etapów jest konieczne, aby dobrze przygoto-
wać się do matury. Większość celów ogólnych 
i szczegółowych jest realizowana na każdym 
z etapów kształcenia – nauczyciel rozszerza 

ich zakres stosownie do wieku i możliwości 
percepcyjnych uczniów. Zdarzają się jednak 
treści, z którymi uczeń zetknie się tylko raz. 
Przykładem mogą być zagadnienia dotyczące 
gospodarki rynkowej, które na lekcjach z przed-
miotu wiedza o społeczeństwie są realizowane 
tylko na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) 
i nie pojawiają się na etapie IV, ani na poziomie 
podstawowym, ani na rozszerzonym.
Oprócz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego zawartej w Rozporządzeniu Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 
2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształce-
nia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 977), która reguluje 
zakres wiadomości i umiejętności sprawdza-
nych na egzaminie maturalnym, oraz Roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wa-
runków i sposobu oceniania, klasyfi kowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-
prowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 83 poz. 562 z późn. zm.), w którym przed-
stawiono zasady przeprowadzania egzaminu 
maturalnego, istotne wskazówki dla uczniów 
i nauczycieli znajdują się też w informatorze 
maturalnym. Składa się on z dwóch części:
• ogólnej – dotyczącej zasad egzaminacyjnych 

wspólnych dla wszystkich przedmiotów1,
• szczegółowej – opisującej egzamin z wie-

dzy o społeczeństwie na poziomie rozsze-
rzonym, prezentującej przykładowe zada-
nia egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami2.

 

1 Część ogólna Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015, CKE i OKE, Warszawa 2013, 
www.cke.edu.pl.  

2 Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015, CKE i OKE, Warszawa 
2013, www.cke.edu.pl. 

Opanowanie wiedzy i umiejętności zapisanych 

w podstawie programowej dla wszystkich etapów 

kształcenia jest konieczne, aby dobrze przygotować 

się do matury. 

NOWA MATURA – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY



6 WOS  2014/2015

MATURA Z NOWĄ ERĄ

W informatorze z wiedzy o społeczeństwie 
wymieniono umiejętności złożone szczególnie 
istotne dla tego przedmiotu, które będą spraw-
dzane na maturze, takie jak:
• zastosowanie wiedzy do identyfi kowania 

i analizowania problemów,
• rozumowanie, argumentowanie i wniosko-

wanie,
• dostrzeganie współzależności we współ-

czesnym świecie,
• wykorzystywanie różnorodnych źródeł do 

opisu oraz analizy zjawisk i procesów.
Opisano także, jakie zadania znajdą się w ar-
kuszu. Będą to zadania:
• występujące pojedynczo lub w wiązkach 

tematycznych,
• odnoszące się do różnorodnych materia-
łów źródłowych,

• w przeważającej mierze otwarte, spraw-
dzające różnorodne wymagania ogólne 
i szczegółowe wskazane w podstawie pro-
gramowej oraz zróżnicowane pod wzglę-
dem rodzaju i poziomu trudności.

W praktyce oznacza to, że każde zadanie ma-
turalne, bez względu na formę (zamknięte lub 
otwarte), będzie miało obudowę źródłową 
(w postaci fragmentu aktu prawnego, tek-
stu naukowego lub publicystycznego, mapy, 
kartodiagramu, wykresu, schematu, tabeli, 
ilustracji plakatu, ulotki, baneru reklamowe-
go, rysunku satyrycznego itp.). Dołączenie 
materiałów źródłowych sprawia, że wzrasta 
poziom trudności – podczas udzielania od-
powiedzi zdający musi się wykazać licznymi 
umiejętnościami złożonymi, między innymi 

myślenia naukowego, uzyskiwania i interpre-
towania informacji czy dostrzegania związ-
ków przyczynowo-skutkowych.
W informatorze z wiedzy o społeczeństwie 
zamieszczono również wykaz czasowni-
ków operacyjnych najczęściej stosowanych 
w poleceniach do zadań z tego przedmiotu. 
W tabeli przedstawiono przykłady ich prak-
tycznego zastosowania. Takie zestawienie 
ułatwi zdającemu zrozumienie poleceń w za-
daniach egzaminacyjnych, a nauczycielowi 
pomoże w samodzielnym ich konstruowaniu 
podczas codziennej pracy na lekcji.   

Zadania rozszerzonej odpowiedzi 

Kolejną zmianą sygnalizowaną w informa-
torze jest nowa koncepcja zadania rozsze-
rzonej odpowiedzi, czyli wypracowania. 
Zmniejsza się nieco jego znaczenie w punkta-
cji całego arkusza – będzie można za nie uzy-
skać maksymalnie 12 punktów (do tej pory 
było to 20 punktów), ale wzrasta poziom 
trudności. Zadaniem zdającego jest przygoto-
wanie wypowiedzi pisemnej na jeden z trzech 
tematów. Polecenie do zadania rozszerzonej 
odpowiedzi może mieć formę:
• samodzielnego pytania albo zagadnienia 

do scharakteryzowania lub omówienia – 
zdający musi opisać proces lub zjawisko 
z uwzględnieniem najistotniejszych fak-
tów, przyczyn, skutków oraz wynikają-
cych z analizy podsumowań wniosków 
i ocen,

• pytania lub zagadnienia do rozważenia, 
scharakteryzowania lub omówienia, któ-
remu towarzyszy dodatkowo materiał źró-
dłowy, np. mapa, dane statystyczne, tekst.

Tematy wypracowań będą zróżnicowane pod 
względem:
• treściowym – po jednym z różnych działów 

tematycznych (społeczeństwo, polityka, pra-
wo, stosunki międzynarodowe), co oznacza, 
że przynajmniej jedna z trzech propozycji 
tematów będzie obejmowała dwa działy,

• formalnym – ujęcie problemowe lub prze-
krojowe,

Dołączenie materiałów źródłowych sprawia, 

że wzrasta poziom trudności – podczas udzielania 

odpowiedzi zdający musi się wykazać licznymi 

umiejętnościami złożonymi, między innymi myślenia 

naukowego, uzyskiwania i interpretowania informacji 

czy dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.
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• przestrzennym – w zestawie znajdzie się 
przynajmniej jeden temat związany z Polską 
i przynajmniej jeden związany z Europą 
lub światem.  

Rewolucja w ocenianiu 

Najbardziej znaczącą zmianą w nowej formule 
egzaminu maturalnego jest inne podejście do 
oceniania. W wypadku zadań zamkniętych bę-
dzie ono miało nadal charakter analityczny. Jego 
zasady są jasno określone: prawidłowe zrozu-
mienie omawianego zagadnienia, precyzyjne 
(zgodne z poleceniem) udzielenie odpowiedzi, 
punktowanie odpowiedzi cząstkowych.  
W zadaniach otwartych w części testowej oraz 
w wypracowaniu odchodzi się od oceniania 
analitycznego na rzecz holistycznego. Kon-
sekwencją takiego rozwiązania jest przyjęcie 
starannie opisanego schematu punktowania 
zadań otwartych, zawierającego przykłady 

wielu metod rozwiązania, a dla wypracowania 
– ustalenie kryteriów w ujęciu całościowym, 
zakładających także takie poprawne rozwiąza-
nia, których nie można z góry przewidzieć.
Ocenianie wypracowania na egzaminie matu-
ralnym z wiedzy o społeczeństwie polega na 
przypisaniu wypowiedzi zdającego do jednego 
z trzech poziomów wymagań. W obrębie każ-
dego poziomu wskazano cztery zróżnicowane 
kryteria oceniania: wartość merytoryczną, po-
prawność merytoryczną, selekcję informacji 
oraz język, styl i kompozycję wypracowania. 
Każdemu z poziomów odpowiada konkret-
na liczba punktów za wartość merytoryczną 
(poziom I – 4 punkty, poziom II – 8 punktów, 
poziom III – 12 punktów). W zależności od 
stopnia realizacji przez zdającego pozostałych 
trzech kryteriów egzaminator ma możliwość 
dodawania punktów do początkowo określo-
nego poziomu lub też ich odejmowania.

Czasownik Przykładowe zastosowanie

Oceń Sformułuj (wydaj) opinię o zjawisku/wydarzeniu/procesie na podstawie własnej wiedzy 
i/lub materiału źródłowego.

Porównaj • Wskaż podobieństwa i/lub różnice między wydarzeniami, procesami lub zjawiskami 
społecznymi.

• Nazwij dostrzeżone podobieństwa i/lub różnice.

Rozstrzygnij Zajmij stanowisko, czy podane informacje są:
• prawdziwe/fałszywe,
• słuszne/niesłuszne,
• użyteczne/nieużyteczne itp.

Rozważ Podaj argumenty i kontrargumenty dla podanej tezy oraz oceń ich prawdziwość (słuszność).

Scharakteryzuj Opisz przebieg wydarzeń, procesów lub zjawisk z podaniem:
• najważniejszych faktów,
• przyczyn,
• następstw,
• głównych uczestników.

Udowodnij
(uzasadnij)

• Przedstaw związki przyczynowo-skutkowe między podanymi zjawiskami/wydarzeniami/
procesami.

• Dobierz odpowiednie argumenty dowodzące prawdziwości podanej tezy. 

Wyjaśnij • Przedstaw rozumowanie, w którym na podstawie własnej wiedzy i/lub podanego 
materiału źródłowego oddasz sens podanego zjawiska/wydarzenia/procesu.

• Przedstaw fakty i/lub przyczyny/skutki działań ludzkich (jednostek, grup, instytucji), 
relacje/zależności między faktami/zjawiskami/procesami.

• Przedstaw przyczyny/skutki powstawania różnych interpretacji wydarzeń/zjawisk/procesów.

NOWA MATURA – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
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i Podsumowanie zmian na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie: 

Obecnie 
Czas – 180 minut  
Podstawa przeprowadzenia egzaminu – 
standardy egzaminacyjne.  
 

 

Liczba zadań – nieokreślona.  
Trójelementowa budowa:
• część I – test,
• część II – analiza materiałów źródło-

wych,
• część III – wypracowanie. 
Typy zadań:
• zamknięte (np. wielokrotnego wyboru, 

prawda/fałsz, dobieranie),
• otwarte (np. krótkiej odpowiedzi, rozsze-

rzonej odpowiedzi),
• tylko w części II opatrzone obudową 

w postaci różnego rodzaju źródeł. 
Wypracowanie:
• do wyboru jeden z dwóch tematów,
• możliwa do uzyskania liczba punktów – 

20.  
 

 

 
Ocenianie – analityczne. 
 

Od 2015 roku  
Czas – 180 minut 
Podstawa przeprowadzenia egzaminu – 
podstawa programowa kształcenia ogól-
nego z:
• historii i społeczeństwa (II etap eduka-

cyjny),
• wiedzy o społeczeństwie (III i IV etap 

edukacyjny, zakres podstawowy i roz-
szerzony). 

Liczba zadań – ok. 30. 
Dwuelementowa budowa:
• część I – test składający się z zadań ma-

jących obudowę źródłową, sprawdzają-
cych umiejętności złożone,

• część II – wypracowanie. 
Typy zadań:
• zamknięte (np. wielokrotnego wyboru, 

prawda/fałsz, dobieranie),
• otwarte (np. krótkiej odpowiedzi, roz-

szerzonej odpowiedzi),
• zawsze opatrzone obudową w postaci 

różnego rodzaju źródeł. 
Wypracowanie:
• do wyboru jeden z trzech tematów (co 

najmniej jeden temat obudowany ma-
teriałem źródłowym i co najmniej je-
den temat bez dołączonego źródła),

• tematy wypracowań zróżnicowane pod 
względem:

– treściowym – po jednym temacie z róż-
nych działów problemowych (społeczeń-
stwo, polityka, prawo, stosunki między-
narodowe),

– formalnym – ujęcie przekrojowe lub 
problemowe,

– przestrzennym – co najmniej jeden te-
mat związany z Polską, co najmniej jeden 
temat związany z Europą lub światem.

• możliwa do uzyskania liczba punktów – 
12. 

Ocenianie – łącznie kryteriów holistycz-
nych z analitycznymi.
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Przykładowe zadanie maturalne

NOWA MATURA – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Źródło do zadania 3.
Modele integracji mniejszości i imigrantów
 

 

 

 

 

 

                

 

 

Na podstawie: http://image.ohmynews.com/down/images/1/drkoo_313182_1[508277].jpg

[dostęp z dnia 31.01.2013].

  

Zadanie 3. (0–2)
Na podstawie rysunku wykonaj polecenia.
 
3.1. Wskaż, jakie dwa modele polityki wobec mniejszości i imigrantów ilustruje rysunek. 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
 
3.2. Wyjaśnij, na czym polega zasadnicza różnica w podejściu do mniejszości i imigrantów w obu modelach integracji 
przedstawionych na rysunku. 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
 
........................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................
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Wymaganie ogólne
II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.
Zdający rozpoznaje problemy w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej oraz szuka ich rozwiązania; rozumie 
złożoność problemów społecznych i politycznych; dostrzega perspektywy różnych uczestników życia publicznego.

Wymaganie szczegółowe
7. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie. Zdający:
2) porównuje różne modele polityki wybranych państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów.
 
3.1.

Rozwiązanie Model „tygla” (integracji, asymilacji) i „sałatki owocowej” (wielokulturowości, 
multikulturowości).

Schemat punktowania 1 pkt – za poprawne nazwanie obu modeli.
0 pkt – za poprawne nazwanie jednego modelu lub brak odpowiedzi.

Przykładowe ocenione
odpowiedzi

Asymilowanie się ludzi innych narodów 
i koegzystencja różnych narodów.

1 pkt – zdający rozpoznał dwa modele.

Ameryka – polityka nastawiona 
na przyciąganie emigrantów.

0 pkt – zdający nie rozpoznał żadnego 
modelu.

3.2.

Rozwiązanie Model „tygla” (integracji) prowadzi do zaniku partykularnych tożsamości, 
tradycji i odmienności, tworząc amalgamat kulturowy. Model „sałatki owocowej” 
(wielokulturowości) zakłada współistnienie odmiennych kulturowo grup.

Schemat punktowania 1 pkt – za wyjaśnienie zasadniczej różnicy między modelami.
0 pkt – za niepełne wyjaśnienie różnicy między modelami lub brak odpowiedzi.

Przykładowe ocenione
odpowiedzi

W pierwszym przypadku ludzie 
różnych narodowości tworzą wspólny 
model kulturowy, natomiast w drugim 
tworzą zlepek wielokulturowy. 

1 pkt – zdający wyjaśnił różnicę 
między dwoma modelami.

Pierwszy model integracji imigrantów 
odbywa się płynnie i bez większych 
przeszkód, zaś drugi przynosi nieco 
więcej problemów, jest zatem trudniejszy.

0 pkt – nie wyjaśnił różnicy między 
modelami.

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015, CKE i OKE, Warszawa 2013, 

www.cke.edu.pl. 
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Przykładowe zadanie maturalne

Źródła do zadania 7.
Najpowszechniejsze metody proporcjonalnego podziału mandatów polegają na znalezieniu największych, kolejno po 
sobie następujących ilorazów liczby uzyskanych głosów. Podziału dokonuje się, dzieląc liczbę głosów uzyskanych 
przez każdy komitet przez odpowiednie liczby*, a następnie z tak obliczonych ilorazów dla wszystkich komitetów, 
wybieranych jest tyle największych, ile jest mandatów do obsadzenia w danym okręgu. Mandaty w obrębie danego 
komitetu otrzymują kolejno kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

* w metodzie d’Hondta – przez kolejne liczby naturalne
* w metodzie Sainte-Laguë – przez kolejne liczby nieparzyste

W okręgu wyborczym do obsadzenia jest 8 mandatów.

 

Zadanie 7. (0–2)
Na podstawie informacji zamieszczonych w tabelach wykonaj polecenia.
 
7.1. Na podstawie Tabeli 1 podaj liczbę mandatów, które uzyskają poszczególne komitety:
Komitet A: ……….
Komitet B: ……….
Komitet C: ……….

7.2. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Odpowiedź zawierająca tylko oznaczenia kandydatów, którzy uzyskali mandaty, to
A. A2, B1, C3.
B. A3, B4, C2.
C. A1, B3, C5.
D.  A5, B2, C4.

Wymaganie ogólne
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.
Zdający wyjaśnia demokratyczne zasady i procedury oraz stosuje je w codziennym życiu; charakteryzuje demokrację 
na tle innych ustrojów, ocenia działanie instytucji demokratycznych w Polsce i na świecie; ocenia rolę stowarzyszeń 
i organizacji obywatelskich oraz różnych form aktywności obywateli w funkcjonowaniu współczesnej demokracji.

Zadanie 7. (0–2)

NOWA MATURA – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Tabela 1. Ilorazy obliczone dla metody 
d’Hondta

Komitet A Komitet B Komitet C
720 300 480
360 150 240
240 100 160
180 75 120
144 60 96

Tabela 2. Liczba głosów oddanych 
na kandydatów

Numer na 
liście Komitet A Komitet B Komitet C

1 550 (A1) 90 (B1)  20 (C1)
2  40 (A2)      120 (B2)     200 (C2)
3 100 (A3) 10 (B3)     130 (C3)
4  10 (A4) 70 (B4)  70 (C4)
5  20 (A5) 10 (B5)  60 (C5)

w nawiasach podano oznaczenia kandydatów
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Wymaganie szczegółowe
15. Demokracja – zasady i procedury. Zdający:
5) wyjaśnia, jak są przeprowadzane […] wybory we współczesnej demokracji.

7.1. 

Rozwiązanie Komitet A – 4 mandaty
Komitet B – 1 mandat
Komitet C – 3 mandaty

Schemat punktowania 1 pkt – za poprawne określenie liczby mandatów, przypadającej każdemu z 
trzech komitetów.
0 pkt – za poprawne określenie liczby mandatów, przypadającej jednemu lub 
dwóm komitetom, niepoprawną odpowiedź lub brak odpowiedzi.

7.2.

Rozwiązanie D

Schemat punktowania 1 pkt – za wybranie poprawnej odpowiedzi.
0 pkt – za wybranie co najmniej jednej błędnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi.

 

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015. CKE i OKE, Warszawa 2013, 

www.cke.edu.pl.   

  Komentarz

Zadanie 3 jest przykładem zadania otwarte-
go, w którym zdający samodzielnie tworzy 
odpowiedź. Zadania w wiązce tematycznej 
mają zróżnicowany poziom trudności. Pierw-
sza część zadania wymaga zastosowania 
wiedzy własnej, druga część – dostrzegania 
podobieństw i różnic między zjawiskami.
Podczas udzielania odpowiedzi zdający musi 
się wykazać umiejętnościami uzyskiwania 
i interpretowania informacji oraz rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania. Ocenianie 
odpowiedzi zdającego ma charakter holistycz-
ny – opisano schemat punktowania, podano 
przykłady rozwiązania oraz określono jego po-
ziom (pełne rozwiązanie, brak sukcesu).
Zadanie 7 jest przykładem zadania zamknię-
tego, do którego dołączono dwa rodzaje źró-
deł: opisowe i statystyczne. Zadania w wiąz-
ce tematycznej mają zróżnicowany poziom 

trudności. Zdający musi się wykazać umie-
jętnościami:
• uzyskiwania i interpretowania informacji,
• rozumowania i wnioskowania,
• wykorzystywania danych statystycznych 

do opisu oraz analizy zjawisk i procesów.
Istotne w tym wypadku jest także poprawne 
zastosowanie wiedzy w praktyce, czyli obli-
czenie liczby mandatów w większościowym 
systemie wyborczym. Ocenianie odpowiedzi 
zdającego ma charakter analityczny – wska-
zano oczekiwane właściwe odpowiedzi.    

mgr Katarzyna Panimasz 
wieloletnia nauczycielka historii i wiedzy 

o społeczeństwie, egzaminatorka i autorka 

zadań w ramach współpracy z Okręgową 

Komisją Egzaminacyjną w Łomży        
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Ocenianie holistyczne 
w praktyce 
 

W informatorze maturalnym sposobowi oceniania 

poświęcono szczególną uwagę. Prowadzący zajęcia 

z wiedzy o społeczeństwie powinni uważnie przeanalizować 

propozycje zmian w tym zakresie. W ocenianiu zadań 

otwartych i zadania rozszerzonej odpowiedzi odchodzi 

się bowiem od oceniania analitycznego – stosowanego 

dotychczas – na rzecz holistycznego sposobu konstruowania 

oceny końcowej.

 

cenianie analityczne sprowadza się 
do mierzenia poszczególnych czyn-
ności, wyodrębnionych osiągnięć 

ucznia poprzez zastosowanie przede wszyst-
kim zadań zamkniętych oraz punktowanie roz-
wiązań według ścisłego klucza lub schematu. 
Zdający otrzymuje punkty za spełnienie każ-
dego ze wskazanych wymogów, choć nieko-
niecznie musi się orientować w opisywanym 
przez siebie zagadnieniu. Ocenianie holistycz-
ne uwzględnia zarówno wiedzę i umiejętności 
szczegółowe, jak i umiejętności złożone, które 
pozwalają uczniowi zrozumieć analizowany 
materiał i dostrzec jego wieloaspektowość. 
Kryteria w takim podejściu mają charakter ca-
łościowy. Określa się stopień, w jakim zdający 
zbliża się do właściwego rozwiązania proble-
mu poprzez pokonanie określonych etapów 
(na drodze do pełnego rozwiązania).
W informatorze maturalnym w opisie zadań 
otwartych podkreślono fakt, że:

• poprawne informacje wykraczające poza 
zakres polecenia nie podlegają ocenianiu,

• jeśli zdający poda w odpowiedzi informa-
cje (również dodatkowe, które nie wynikają 
z polecenia) świadczące o braku zrozumie-
nia omawianego zagadnienia i zaprzecza-
jące udzielonej prawidłowej odpowiedzi, 
otrzyma zero punktów.

Kryteria oceniania zadań otwartych z części 
testowej arkusza zostały opisane w schema-
cie punktowania. Podano w nim przykłady 
możliwych odpowiedzi oraz określono po-
ziom rozwiązania (pełne rozwiązanie, poko-
nanie zasadniczej trudności, brak sukcesu). 
W wypracowaniu (część II arkusza) ocenia się 
stopień realizacji poszczególnych kryteriów 
rozpisanych na trzy poziomy. Takie działanie 
odpowiada zasadom podejścia holistycznego, 
w którym analizuje się etapy na drodze do pra-
widłowego wykonania zadania. W informato-
rze doprecyzowano także pojęcie „pokonania 

O
W skrócie 
 

• Ocenianie 

analityczne 

a ocenianie 

holistyczne

• Zadania otwarte 

i sposób ich oceny

?

OCENIANIE HOLISTYCZNE
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zasadniczej trudności”. W wypracowaniu z wie-
dzy o społeczeństwie oznacza ono, że zdający 
przeszedł od opisania faktów i pojęć oraz pro-
stych operacji myślenia przyczynowo-skutko-
wego do wyjaśnienia postawionego problemu 
w syntetycznej formie1. Wdrożenie oceniania 
holistycznego na egzaminie maturalnym z tego 
przedmiotu sprawia, że wypracowanie będzie 

traktowane jako całość, a nie tylko zbiór wy-
szczególnionych kryteriów. 
Punktem wyjścia do oceny wypracowania jest 
wartość merytoryczna, która pozwala zakla-
syfi kować wypowiedź zdającego do jednego 
z trzech poziomów. To kryterium egzamina-
tor może ocenić wyłącznie na 12 punktów, 
8 punktów lub 4 punkty. O ostatecznym wy-
niku decyduje spełnienie pozostałych kryte-
riów: poprawności merytorycznej, selekcji 
informacji oraz języka, stylu i kompozycji 
pracy. Za ich realizację na poziomie wyż-
szym od poziomu wartości merytorycznej 
pracy można zdającemu przyznać po jednym 
punkcie, za wykonanie na poziomie niższym 
– można punkty odjąć.  

 

1 Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015, CKE i OKE, Warszawa 2013, 
www.cke.edu.pl.

Wdrożenie oceniania holistycznego na egzaminie 

maturalnym z wiedzy o społeczeństwie sprawia, 

że wypracowanie będzie traktowane jako całość, 

a nie tylko zbiór wyszczególnionych kryteriów.

Schemat oceniania wypracowań maturalnych 

Poziom Kryterium Ocenianie

III I. Wartość merytoryczna 12 punktów

I. Poprawność merytoryczna
II. Selekcja informacji
III. Język, styl i kompozycja pracy

Jeśli praca spełnia kryteria 
z poziomów niższych – za każde 
kryterium zrealizowane na niższym 
poziomie odejmuje się 1 pkt

II I. Wartość merytoryczna 8 punktów

I. Poprawność merytoryczna
II. Selekcja informacji
III. Język, styl i kompozycja pracy

Jeśli praca spełnia kryteria 
z poziomów:
• niższych – odejmuje się po 1 pkt,
• wyższych – dodaje się po 1 pkt

I I. Wartość merytoryczna 4 punkty

I. Poprawność merytoryczna
II. Selekcja informacji
III. Język, styl i kompozycja pracy

Jeśli praca spełnia kryteria 
z poziomów wyższych – za każde 
kryterium zrealizowane na wyższym 
poziomie dodaje się 1 pkt

0 • zdający nie zrozumiał tematu,
• zdający popełnił co najmniej 

5 błędów merytorycznych,
• ponad połowę pracy stanowią 

fragmenty niezwiązane z tematem,
• wywód jest niekomunikatywny

0 punktów
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Stopień realizacji kryterium wartości merytorycznej wypracowania 

Poziom Opis realizacji kryterium wartości merytorycznej

I • zasygnalizowanie przez zdającego jedynie większości istotnych aspektów lub pominięcie 
więcej niż jednego istotnego aspektu opisywanego zagadnienia,

• wykorzystanie w niewystarczającym stopniu znajomości i rozumienia wybranych aspektów 
danego problemu do jego opisu, bez ukazywania związków z kontekstem interpretacyjnym,

• wykazanie się przez zdającego znajomością jedynie nielicznych pojęć związanych z danym 
zagadnieniem

II • przedstawienie w pełni przez zdającego większości istotnych aspektów lub pominięcie tylko 
jednego istotnego aspektu opisywanego zagadnienia,

• wykorzystanie znajomości i rozumienia wybranych aspektów danego problemu do jego opisu, 
bez uwzględniania w wystarczającym stopniu kontekstu interpretacyjnego,

• wykazanie się przez zdającego znajomością wybranych pojęć związanych z danym 
zagadnieniem

III • przedstawienie w pełni przez zdającego wszystkich istotnych aspektów opisywanego 
zagadnienia,

• wykorzystanie znajomości i rozumienia różnych aspektów danego problemu do jego opisu 
w szerszym kontekście interpretacyjnym,

• wykazanie się przez zdającego znajomością licznych pojęć związanych z danym zagadnieniem,
• wykazanie się umiejętnością wyrażania opinii i formułowania ocen oraz wiązania ich 

z treściami opisowo-wyjaśniającymi w narracji

Pozostałe trzy kryteria wymagań wobec zdającego 

Poziom Poprawność 
merytoryczna

Selekcja informacji Język, styl i kompozycja

I Zdający popełnił 
trzy lub cztery błędy 
merytoryczne.

Zdający przeprowadził w niewystarczającym 
stopniu selekcję informacji i ich 
hierarchizację (napisał pracę, której 
znaczną część stanowią fragmenty 
niezwiązane z tematem).

Zdający zaprezentował 
wywód w sposób 
chaotyczny i nielogiczny.

II Zdający popełnił 
jeden lub dwa błędy 
merytoryczne.

Zdający przeprowadził niekonsekwentną 
selekcję informacji i ich hierarchizację 
(umieścił w pracy nieliczne fragmenty 
niezwiązane z tematem).

Zdający zaprezentował 
wywód nie w pełni 
uporządkowany.

III Zdający nie popełnił 
żadnego błędu 
merytorycznego.

Zdający przeprowadził poprawną selekcję 
i hierarchizację informacji (nie zamieścił 
w pracy fragmentów niezwiązanych 
z tematem).

Zdający zaprezentował 
wywód w pełni spójny, 
harmonijny i logiczny.

OCENIANIE HOLISTYCZNE
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Możliwość dodawania lub odejmowania punktów w zależności od stopnia realizacji kryteriów

  Komentarz

Żaden ze sposobów oceniania, analityczny 
ani holistyczny, nie jest pozbawiony wad. 
Podejście analityczne daje co prawda bar-
dziej porównywalną i jednoznaczną ocenę, 
jednak nie uwzględnia w pełni struktur wie-
dzy, ponieważ wybiórczo mierzy umiejętno-
ści zdającego. Ocenianie holistyczne z kolei 
umożliwia szeroką ocenę wypowiedzi matu-
rzysty, uwzględniającą sposoby i zakres wy-
korzystania zdobytej wiedzy, umiejętność jej 
selekcji i weryfi kacji, a także integrowania 
przy rozwiązywaniu problemów typowych 
i nietypowych. Równocześnie taki sposób 
oceniania zapewnia wartościową informację 
tylko wtedy, gdy wszelkie kryteria formu-
łowania ocen są określone niemal idealnie 
– jedynie wówczas jest szansa na wyelimi-
nowanie zagrożenia subiektywnej interpreta-
cji kryteriów przez różnych egzaminatorów. 

Oceniając prace maturzystów, należy zatem 
ściśle trzymać się schematu oceniania oraz 
przykładowego rozwiązania, opracowanych 
przez zespół ekspertów Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i komisji okręgowych oraz 
konsultantów akademickich. 
 
 
mgr Katarzyna Panimasz
wieloletnia nauczycielka historii i wiedzy 

o społeczeństwie, egzaminator i autor zadań 

w ramach współpracy z Okręgową Komisją 

Egzaminacyjną w Łomży

Kryterium Poziom Punkty

Wartość 
merytoryczna

Poziom II
Zdający:
• przedstawił w pełni większość istotnych aspektów lub pominął 

tylko jeden istotny aspekt zagadnienia,
• wykorzystał znajomość i rozumienie wybranych aspektów 

danego problemu do jego opisu, bez uwzględniania 
w wystarczającym stopniu kontekstu interpretacyjnego,

• wykazał się znajomością wybranych pojęć związanych 
z danym zagadnieniem.

8 punktów

Poprawność 
merytoryczna

Poziom III
Zdający nie popełnił żadnego błędu merytorycznego.

+ 1 punkt

Selekcja informacji Poziom II
Zdający przeprowadził niekonsekwentną selekcję informacji 
i ich hierarchizację (umieścił w pracy nieliczne fragmenty 
niezwiązane z tematem).

Język, styl 
i kompozycja

Poziom III
Zdający zaprezentował wywód w pełni spójny, harmonijny 
i logiczny.

+ 1 punkt

SUMA 10 punktów
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Matura 2015 – 
nowe wyzwanie. 
Jak przygotować 
uczniów do egzaminu 
maturalnego?  
  

Od 2015 roku wiedza o społeczeństwie będzie zaliczana 

do puli przedmiotów dodatkowych zdawanych na maturze 

wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Nowa formuła 

egzaminu wymaga wprowadzenia zmian w sposobie 

sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz metodach 

prowadzenia zajęć. Nauczyciele muszą wdrożyć holistyczne 

podejście do oceniania, a także poświęcić więcej uwagi 

na rozwiązywanie przez uczniów zadań otwartych 

i zamkniętych mających obudowę źródłową. 
 

Nowa matura – jak się do niej 
przygotować 

Zaproponowana formuła egzaminu wiąże się 
z koniecznością zmian w przygotowaniu do 
matury i metodach pracy na lekcji. Nauczyciele 
staną przed wyzwaniem poświęcenia większej 
ilości czasu na wykonywanie przez uczniów 
zadań zamkniętych i otwartych mających obu-
dowę źródłową w postaci tekstów publicystycz-
nych, map, ilustracji, tabel, wykresów, plakatów, 

ulotek wyborczych itp. Całkowitej zmianie musi 
ulec również podejście do oceniania rozszerzo-
nych wypowiedzi pisemnych.  
Częste odwoływanie się do zapisów podstawy 
programowej i skrupulatne kształcenie okre-
ślonych w niej wymagań, rozwijanie kompe-
tencji i wykorzystanie wiedzy w praktyce po-
przez odniesienie do materiałów źródłowych 
oraz ćwiczenie umiejętności pisania wypraco-
wania – to etapy, które pozwolą nauczycielom 

MATURA 2015 – NOWE WYZWANIE
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odpowiednio przygotować uczniów do nowej 
matury z wiedzy o społeczeństwie, a samym 
zdającym umożliwią odniesienie sukcesu 
egzaminacyjnego. Pomocą w skutecznym 
przygotowaniu do egzaminu służy bogaty 
zestaw materiałów wydawnictwa Nowa Era. 
W jego skład wchodzą:
• programy nauczania precyzyjnie określa-

jące wiadomości i umiejętności nabywane 
na danym etapie edukacyjnym, uzupełnione 
rozkładami materiału nauczania i planami 

wynikowymi, które pozwalają zorganizo-
wać pracę,

• podręczniki W centrum uwagi zawierające 
omówienie wszystkich treści zapisanych 
w podstawie programowej jako cele szcze-
gółowe i starannie dobrane ćwiczenia, któ-
re umożliwiają rozwijanie umiejętności 
złożonych określonych w postaci celów 
ogólnych,

• obudowa podręczników w postaci zróżni-
cowanych narzędzi i materiałów dydak-
tycznych.

 
Publikacje dla ucznia

Najważniejszym elementem pakietu z przed-
miotu wiedza o społeczeństwie są podręczniki 
dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, 
przygotowane na podstawie przemyślanej, spój-
nej koncepcji. W ofercie wydawnictwa Nowa 
Era znajdują się trzy podręczniki do przedmio-
tu: jeden dla zakresu podstawowego i dwa dla 
zakresu rozszerzonego. Zawierają one aktual-
ną wiedzę z czterech działów problemowych 

W CENTRUM 
UWAGI – AKTUALNE 
INFORMACJE

Tematy opracowane 

na podstawie 

aktualnych danych 

pomagają rzetelnie 

przygotować się 

do egzaminu 

maturalnego.

Podręcznik W centrum uwagi, zakres rozszerzony cz. 2, 88–89.
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Zadania w arkuszu maturalnym z wiedzy 

o społeczeństwie mają na celu głównie sprawdzenie 

wiedzy i umiejętności jej stosowania do argumentowania 

i wnioskowania, wykorzystywania informacji 

z różnorodnych źródeł, dostrzegania współzależności 

we współczesnym świecie oraz zastosowania danych 

statystycznych do analizy zjawisk i procesów.
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(społeczeństwo, polityka, prawo, stosunki mię-
dzynarodowe). Prezentacji rozbudowanej treści 
merytorycznej, realizującej wszystkie wyma-
gania szczegółowe zapisane w podstawie pro-
gramowej, towarzyszy interesująca warstwa 
grafi czna oraz zróżnicowane materiały źródło-
we (rysunki satyryczne, fragmenty aktów praw-
nych, czytelne schematy, wykresy i tabele), któ-
re ułatwiają przyswajanie i utrwalanie wiedzy. 
Atrakcyjne ćwiczenia, przykłady zadań z arku-
szy maturalnych oraz propozycje prac pisem-
nych, projektów i tematów dyskusji pozwalają 
pogłębiać umiejętności złożone uczniów wska-
zane w podstawie jako wymagania ogólne. 
Do największych zalet serii W centrum uwagi 
należą: 
• warstwa treściowa (przystępnie napisany 

tekst, styl pisania dostosowany do możli-
wości uczniów, problemowy język wykładu 
w wypadku zakresu rozszerzonego, zaakcen-
towanie najważniejszych wiadomości),

• strona grafi czna (logiczny, przejrzysty układ 
podręczników, zachowanie odpowiednich 

proporcji między tekstem a materiałami 
wzbogacającymi wykład autorski),

• dodatkowe elementy (autorskie propozy-
cje ćwiczeń powtórzeniowych, podsumo-
wania wiadomości i testów na zakończenie 
poszczególnych rozdziałów, urozmaicone 
materiały źródłowe, indeksy rzeczowe 
i osobowe).

Szczególnie istotne w kontekście przygoto-
wań do nowej formuły egzaminu są ćwiczenia 
podsumowujące każdy temat, zadania typu 

W CENTRUM UWAGI 
– BOGATY WYBÓR 
ĆWICZEŃ

Różnorodne ćwiczenia 

pozwalają kształcić 

wymagane umiejętności 

i utrwalać zdobytą 

wiedzę.

Podręcznik W centrum uwagi, zakres rozszerzony cz. 1, 222–223.
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Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie 

sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia 

wymagania określone w podstawie programowej 

dla IV etapu edukacyjnego. Zadania mogą również 

odnosić się do wymagań przypisanych do etapów 

wcześniejszych: II (klasy 4–6 szkoły podstawowej) 

oraz III (gimnazjum).

MATURA 2015 – NOWE WYZWANIE
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W CENTRUM 
UWAGI – KSIĄŻKI 
NAUCZYCIELA

Zbiory materiałów 

w pełni skorelowane 

z podręcznikami z serii 

W centrum uwagi. 

Zawierają między 

innymi scenariusze 

lekcji, karty pracy, testy 

podsumowujące, a także 

propozycje projektów 

edukacyjnych. 

Książka Nauczyciela W centrum uwagi, zakres rozszerzony cz. 1, 68–69.
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maturalnego oraz testy po każdym rozdziale. 
Te moduły służą utrwalaniu oraz sprawdza-
niu wiadomości i umiejętności, a także poma-
gają w systematycznym przygotowywaniu do 
egzaminu.
Elementami pakietu są również Atlas do wiedzy 
o społeczeństwie oraz powiązane z nim Karty 
pracy ucznia, aplikacja Matura-ROM (cz. 1. 
i 2.) i Maturalne karty pracy (cz. 1. i 2.).
Atlas do wiedzy o społeczeństwie to obszerne 
kompendium wiedzy dotyczącej najważniej-
szych zagadnień społecznych, politycznych 
i gospodarczych, przedstawionych w formie 
map, wykresów, schematów i zdjęć. Publikacja 

zawiera ciekawy materiał ćwiczeniowy po-
mocny w rozwijaniu umiejętności wymaga-
nych na egzaminie maturalnym. Informacje 
zamieszczone w atlasie mogą służyć również 
jako obudowa źródłowa do zadań typu matu-
ralnego samodzielnie przygotowanych przez 
nauczyciela. Uzupełnieniem publikacji są 
Karty pracy ucznia. Znajdują się w nich róż-
norodne zadania ułatwiające utrwalanie wie-
dzy oraz kształcenie umiejętności analizowa-
nia i interpretowania źródeł.  
Do ciekawych propozycji wspomagających 
proces przygotowania do matury należą aplika-
cja Matura-ROM z interaktywnymi ćwiczenia-
mi i Maturalne karty pracy złożone z zestawów 
zadań powiązanych z rozdziałami podręczni-
ków dla zakresu rozszerzonego. Te narzędzia 
są przydatne do systematycznego powtarzania 
materiału i rozwijania umiejętności. 
 
Publikacje dla nauczyciela  

W ofercie wydawnictwa skierowanej do na-
uczycieli znajdują się Książki Nauczyciela 

W przygotowywaniu uczniów do egzaminu maturalnego 

ważną rolę mogą odegrać multibooki, czyli podręczniki 

multimedialne. Dzięki interaktywnym wykresom 

i schematom, pokazom slajdów czy fi lmom zwiększają 

zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. 
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GENERATORY TESTÓW I APLIKACJA MATURA-ROM

Narzędzia dodatkowe zawierające różnorodne zadania typu maturalnego do wszystkich działów 

cz. 1 i 2 podręcznika. 

W centrum uwagi, generatory testów i aplikacja Matura-ROM, zakres rozszerzony cz. 1.
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i Płyty Nauczyciela, Foliogramy multimedial-
ne (dla zakresu podstawowego), Multimedial-
ny spacer po urzędzie (dla zakresu podstawo-
wego), generatory testów oraz multibooki. 
W Książkach Nauczyciela i na Płytach Na-
uczyciela zamieszczono między innymi do-
datkowe karty pracy z zadaniami dla uczniów 
(w tym dotyczące rysunków satyrycznych 
i Konstytucji RP), testy na zakończenie działu, 
teksty do samodzielnej edycji, plansze z aktu-
alnymi danymi statystycznymi i akty prawne. 
Wszystkie te materiały ułatwiają nauczycie-
lom samodzielne opracowanie zadań typu ma-
turalnego. Cennym narzędziem są również ge-
neratory testów na płytach CD, umożliwiające 
tworzenie materiałów sprawdzających. 
W przygotowywaniu uczniów do egzaminu 
maturalnego ważną rolę mogą odegrać mul-
tibooki, czyli podręczniki multimedialne. 
Zapewniają one atrakcyjny dostęp do mate-
riałów opublikowanych w tradycyjnym pod-
ręczniku. Dzięki interaktywnym wykresom 
i schematom, pokazom slajdów czy fi lmom 

edukacyjnym zwiększają zaangażowanie ucz-
niów w proces uczenia się i przyspieszają za-
pamiętywanie materiału. 
Przemyślane wykorzystanie obudowy meto-
dycznej znajdującej się w materiałach dla na-
uczyciela stanowi pierwszy krok do skutecznego 
przekazywania wiedzy i kształcenia umiejętno-
ści. Kolejnym etapem jest systematyczne utrwa-
lanie wiadomości i rozwijanie umiejętności 
złożonych uczniów poprzez wykonywanie ćwi-
czeń typu maturalnego – zarówno tych zamiesz-
czonych w gotowych publikacjach, jak również 
samodzielnie konstruowanych przez nauczycie-
li między innymi na bazie różnorodnych mate-
riałów źródłowych znajdujących się w bogatej 
ofercie wydawnictwa Nowa Era.  

 
mgr Katarzyna Panimasz
wieloletnia nauczycielka historii i wiedzy 

o społeczeństwie, egzaminator i autor zadań 

w ramach współpracy z Okręgową Komisją 

Egzaminacyjną w Łomży
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Wszystko, czego potrzebują 

Twoi uczniowie, by zdac
nową maturę!

Wyjątkowa oferta przygotowana przez ekspertów.
Z Nową Erą skutecznie i wszechstronnie przygotujesz  

uczniów do nowego egzaminu maturalnego!

ZADANIA I ARKUSZE
MATURALNE

TUŻ PRZED 
EGZAMINEM

VADEMECUM

Systematyzuje wiadomości, 

zapoznaje ze sposobami 

rozwiązywania zadań  

typu maturalnego.

Ćwiczy umiejętności  

maturalne. Oswaja z formą 

egzaminu i sprawdza poziom 

przygotowania ucznia.

Utrwala najważniejsze  

wiadomości i umiejętności 

tuż przed egzaminem  

maturalnym.

www.nowaera.pl wos@nowaera.pl infolinia: 801 88 10 10, 58 721 48 00
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