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Toruń, 9.05.2013 r. 

 

Szanowni Państwo!  

Dyrektorzy Szkół, Koleżanki i Koledzy Chemicy!  
 

Niniejszym, zapraszam w imieniu Oficyny Wydawniczej „Tutor” oraz swoim własnym do 

zorganizowania w Waszych szkołach ogólnopolskiej próbnej matury dla uczniów klas 

przedmaturalnych uczących się chemii na poziomie rozszerzonym.  

 

Arkusz „Próbna matura z chemii z Tutorem dla klas przedmaturalnych – poziom 

rozszerzony – 12 czerwca 2013” będzie wzorowany na arkuszu maturalnym z chemii 

dla poziomu rozszerzonego – zawierał będzie ok. 30 typowych zadań egzaminacyjnych, 

łącznie za 60 pkt – czas pracy 150 minut.  

 

Proponujemy przeprowadzenie tego próbnego egzaminu w dniu 12 czerwca, 

początek o godzinie 9.00.  

 

Arkusz będzie sprawdzał wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu programu 

realizowanego w większości szkół ponadgimnazjalnych i obejmie zagadnienia z zakresu 

chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej. Będą też podstawowe zadania dotyczące 

reakcji w roztworach wodnych oraz procesów utleniania i redukcji. Arkusz nie będzie 

zawierał zadań wymagających wiedzy z kinetyki reakcji chemicznych, 

termochemii i termodynamiki chemicznej oraz z elektrochemii.  

 

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli chemii zainteresowanych przystąpieniem do 

„Próbnej matury z chemii z Tutorem dla klas przedmaturalnych – poziom 

rozszerzony – 12 czerwca 2013”, organizowanego przez Oficynę Wydawniczą „Tutor”, 

proszę o przesłanie e-mailem zgłoszenia pod adres tutor@tutor.torun.pl podając:  

  imię i nazwisko oraz funkcję osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie 

próbnej matury,  

  nazwę i adres szkoły oraz orientacyjną liczbę osób, które przystąpią do tej 

matury,  

  adres e-mailowy, pod który mają być wysłane pliki z arkuszem i modelem 

oceniania oraz odpowiedziami.  

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 maja br. Otrzymane zgłoszenia będą przez nas 

potwierdzane e-mailem.  

 

Arkusze z zadaniami zostaną przesłane pod zgłoszone adresy e-mailowe w dniu 

9 czerwca 2013.  

 

Model oceniania wyślemy pod te adresy w dniu 12 czerwca.  
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Do dnia 12 czerwca 2013 do godz. 9.00 treści arkusza objęte są tajemnicą.  

 

Arkusz i model oceniania będą ogólnie dostępne w Internecie od 20 czerwca 2013 

roku. 

 

Serdecznie pozdrawiam,  

dr inż. Zdzisław Głowacki 

 

 

Dr Zdzisław Głowacki od 20 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z chemii dla słuchaczy 

Studium Oświatowego „Tutor” – kandydatów na studia medyczne.  

Wielu z jego uczniów ukończyło studia medyczne lub inne kierunki przyrodnicze 

i osiąga wspaniałe sukcesy w pracy naukowej i zawodowej.  

Dr Głowacki jest autorem wielu książek, zbiorów zadań i artykułów naukowych 

i popularnonaukowych z chemii i innych dyscyplin. 

 


