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Wstęp

Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015 jest
podzielony na sześć części.
CZĘŚĆ 1. zawiera ogólne informacje dotyczące egzaminu maturalnego z matematyki oraz
krótki opis arkuszy egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
CZĘŚĆ 2. przedstawia podstawowe zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych wraz
z przykładowymi sposobami przydziału punktów za poszczególne fazy rozwiązania.
CZĘŚĆ 3. zawiera przykłady zadań otwartych wraz z rozwiązaniami, opisem sposobu
przyznawania punktów i uwagami, które mogą być przydatne w głębszym zrozumieniu
przedstawionych w części 2. zasad oceniania.
CZĘŚĆ 4. zawiera przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach maturalnych na
egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym. Do każdego zadania:
 przypisano najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej
kształcenia ogólnego, do których to zadanie się odnosi
 podano przykładowe rozwiązania – jedno lub więcej.
CZĘŚĆ 5. zawiera przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach maturalnych na
egzaminie z matematyki na poziomie rozszerzonym. Podobnie jak w poprzedniej części do
każdego zadania:
 przypisano najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej
kształcenia ogólnego, do których to zadanie się odnosi,
 podano jedno lub kilka przykładowych rozwiązań.
CZĘŚĆ 6. przedstawia informacje o egzaminie maturalnym dla absolwentów niesłyszących.

Zadania w Informatorze:
 nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszach
egzaminacyjnych,
 nie ilustrują wszystkich wymagań z matematyki zawartych w podstawie programowej.
Informator nie może być zatem jedyną ani nawet główną wskazówką do planowania procesu
kształcenia matematycznego w szkole ponadgimnazjalnej. Tylko realizacja wszystkich
wymagań z podstawy programowej może zapewnić wszechstronne wykształcenie uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i ich właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego.
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Przed przystąpieniem do dalszej lektury Informatora warto zapoznać się z ogólnymi zasadami
obowiązującymi na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015. Są one określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
sposobu przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83,
poz. 562, z późn. zm.), w tym w szczególności w rozporządzeniu z 25 kwietnia 2013 r.
zmieniającym powyższe rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520), oraz – w skróconej
formie – w części ogólnej Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego
2014/2015, dostępnej na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.edu.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

