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Matura tuż, tuż… 
-zestawienie bibliograficzne w wyborze 

 
 Oprac. Grażyna Hrebeniuk 
 

Książki: 
 

Materiały dla uczniów 
* Adamiak Andrzej. 
 Geografia na maturze :rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem map : poziom 
podstawowy, poziom rozszerzony. -- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof 
Pazdro, 2011. 
 
* Andrzejewska Barbara, Chorąży Ewa. 
 Historia :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla 
ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. -- Gdynia : 
"Operon", 2005. 
  
* Białek Małgorzata. 
 Jak analizować i interpretować epikę? :poradnik dla maturzystów. -- Warszawa : 
Wydawnictwo Telbit, cop. 2009. 
 
* Biologia :repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie /Aneta 
Balcerczyk [et al.]. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. 
 
* Biologia :vademecum maturalne 2008 /Ewa Holak [et al.]. -- Gdynia : 
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007. 
 
* Biologia :zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, testy, arkusze 
egzaminacyjne /Andrzej Czubaj [et al.]. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, cop. 2004. 
 
* Bojczewska Teresa, Nawrot Agnieszka, Popławska Anna. 
 Prezentacje maturzysty :Język polski : egzamin ustny. -- Kraków : Wydawnictwo 
Greg, [2008]. 
 
* Bonecki Jarosław, Smutek Zbigniew, Telicka-Bonecka Antonina. 
 Wiedza o społeczeństwie :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : 
testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. -- 
Gdynia : Operon, 2005. 
 
* Budna Katarzyna, Manthey Jolanta. 
 Język polski: matura 2013: poziom podstawowy i rozszerzony: testy i arkusze 
maturzysty. -- Gdynia: Operon 2012. 
 
* Chemia :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla ucznia 
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum /Jadwiga Berecka [et 
al.]. -- Gdynia : Operon, 2005. 
  
* Czytaj i myśl :zderzenia literatury z fizyką /Stanisław Jakubowicz [et al.]. -
- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. 
 
* Dmochowska Malgorzata. 
 Język polski :zestawy maturalne opracowane na wzór arkuszy z informatora : 
zakres podstawowy i rozszerzony. -- Warszawa : Nowa Era, cop. 2005. 



 
 
* Dziganski Artur. 
 Nowa matura z języka polskiego :praca z tekstem. -- Kraków : "Znak", 2005. 
  
* Elloway Dan, Migdał Urszula, Zarychta Adam. 
 Nowa matura z języka angielskiego :repetytorium, testy egzaminacyjne. -- 
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2006. 
 
* Golinowski Piotr.  
 Biologia od A do Z :repetytorium : pytania testowe : matura. -- Wyd. 3, dodr. 
4. -- Warszawa : "Kram", 2006. 
 
* Golis Adrian, Golis Kamil, Lohn Anna. 
 Repetytorium maturzysty :j. niemiecki : fiszki, słowniczek tematyczny, 
ćwiczenia z rozwiązaniami, bilety egzaminacyjne z lat ubiegłych, płyta CD,. -- 
Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2009. 
 
* Grabowska Lucyna, Przybył Bartosz. 
 Czytanie ze zrozumieniem tekstów humanistycznych :testy maturalne. -- Kielce : 
"MAC Edukacja", 2006. 
  
* Grabowski Sebastian. 
 Matura - biologia :testy. -- Warszawa : Wydawnictwo Telbit, cop. 2010. 
 
* Grunhaut Ewa, Zabierowska Lilianna Iwona, Wachowicz Anna. 
 100 zadań maturalnych :biologia : poziom podstawowy, poziom rozszerzony. -- 
Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2007. 
 
* Hącia Agata. 
 Język polski - 365 ćwiczeń z gramatyki. -- Warszawa : Wydawnictwo Langenscheidt 
Polska, cop. 2007. 
 
* Holak Ewa, Lewiński Waldemar, Ruda-Groborz Barbara. 
 Biologia :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla 
ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. -- Gdynia : 
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2005. 
 
*Hącia Agata, Pędzich Barbara. 
 Język polski - 365 ćwiczeń z pisowni i wymowy :ortografia, interpunkcja, 
wymowa. -- Warszawa : Wydawnictwo Langenscheidt Polska, cop. 2007. 
 
* Jagieła Aneta. 
 Język polski :zakres podstawowy i rozszerzony : sprawdziany, arkusze 
egzaminacyjne. -- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. 
 
* Jagieła Aneta, Stefańczyk Stanisław. 
 Język polski.Cz. 3. -- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. 
  
* Janicki Wojciech, Rodzos Jolanta. 
 Geografia :zakres podstawowy i rozszerzony : sprawdziany, arkusze 
egzaminacyjne. -- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. 
 
* Jakubas Eugeniusz. 
 Matematyka :niezbędnik maturzysty, zestawy maturalne, modele odpowiedzi 
Eugeniusz Jakubas. -- Wyd. 5, zm. -- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 
2009. 
 
* Jaszczuk, Agnieszka. 
 Repetytorium maturzysty :Język niemiecki. -- Kraków : Wydawnictwo Greg, 
[2008?]. 



 
* Jaworski Robert. 
 Fizyka i astronomia :matura 2013 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy i 
arkusze dla maturzysty. -- Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2012. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Wiersze w pytaniach i odpowiedziach :liceum. -- Warszawa ; Bielsko-Biała : 
Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010. 
 
* Nowa matura - Język polski :analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej 
matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i 
powszechna, 87 przykładów analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po 
kroku, wnioski /Jadwiga Wiendlocha [et al.]. -- Wyd. 4. -- Bielsko-Biała : 
ParkEdukacja, cop. 2006. 
 
* Kin Danuta, Krasicki Adam, Ostrowska-Polak Monika. 
 Język niemiecki :niezbędnik maturzysty : poziom podstawowy : budowa i strategie 
zdawania egzaminu, przykłady zadań maturalnych z rozwiązaniami, rozwiązywanie 
zadań krok po kroku, słownictwo ze wszystkich zakresów tematycznych. -- Warszawa 
: Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2008. 
 
* Korba Jarosław, Zaniewicz Zbigniew. 
 Geografia :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla 
ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. -- Gdynia : 
Operon, 2005. 
 
* Kowalczyk Maria, Filipska Jadwiga. 
 Biologia :zakres podstawowy i rozszerzony : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne. 
-- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. 
 
* Ludwikowska Ewa, Brzezińska Jadwiga. 
 Matematyka :zestawy maturalne : zakres podstawowy, zakres rozszerzony dla 
liceum i technikum. -- Warszawa : Nowa Era, 2005. 
 
* Ludwikowska Małgorzata, Krawczyk Marcin. 
 Matematyka :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla 
ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. -- Gdynia : 
"Operon", 2005. 
 
* Longman - matura podstawowa z języka angielskiego :podręcznik i repetytorium z 
testami /Marta Umińska [et al.]. -- Warszawa : Pearson Education Polska, 2008. 
 
* Nawrot Alicja. 
 Repetytorium maturzysty :fizyka i astronomia. -- Kraków : Wydawnictwo Greg, 
[2008?]. 
 
* Makowiecka Marta, Pawłowski Mariusz. 
 Przewodnik po epokach :od antyku do oświecenia. -- Wyd. 2 popr. i uzup. -- 
Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006. 
  
* Makowiecka Marta, Pawłowski Mariusz. 
 Przewodnik po epokach :od romantyzmu do współczesności. -- Wyd. 2 popr. i uzup. 
-- Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006. 
 
* Matura - biologia :oryginalne arkusze egzaminacyjne : gotowe rozwiązania - 
klucze, doskonały trening przed maturą, najnowsze informacje o maturze 
/[Centralna Komisja Egzaminacyjna]. -- Kraków : Wydawnictwo Greg, [2005]. 
  
* Orlińska Marzena. 
 Matematyka :matura 2013 : poziom podstawowy : testy i arkusze dla maturzysty. -
- Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2012. 



 
* Orlińska Marzena. 
 Matematyka :matura 2013 : poziom rozszerzony : testy i arkusze dla maturzysty. 
-- Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2012. 
  
* Pacholska Maria, Zdziabek Wiesław. 
 Wiedza o społeczeństwie :matura 2013 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy 
i arkusze dla maturzysty. -- Gdynia : Operon, 2012. 
 
* Pazdro Krzysztof Maciej, Kosztołowicz Piotr. 
 Chemia :zakres podstawowy i rozszerzony : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne, 
standardy wymagań. -- Wyd. 2. -- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 
2005. 
 
* Paździor Agnieszka. 
 Zestawy maturalne :Język angielski : poziom podstawowy. -- Poznań : Wydawnictwo 
LektorKlett, [2008]. 
 
* Pędzich Barbara. 
 Język polski - 365 ćwiczeń ze słownictwa. -- Warszawa : Wydawnictwo 
Langenscheidt Polska, cop. 2007. 
  
* Piórek Katarzyna. 
 Repetytorium maturzysty :matematyka : cały materiał w jednej książce, wszystkie 
zadania z rozwiązaniami, objaśnienia krok po kroku. -- Kraków : Wydawnictwo 
Greg, cop. 2009. 
 
* Repetytorium maturzysty - j. polski :krótkie streszczenia, problematyka 
utworów, wprowadzenia do epok /[aut. Agnieszka Sabak et al.]. -- Kraków : 
Wydawnictwo Greg, cop. 2009. 
 
* Rosińska Marta, Medela Arkadiusz. 
 Matura - repetytorium z testami :Język angielski : poziom podstawowy. -- 
Warszawa : Macmillan Polska, 2006. 
 
* Sobocińska Marta. 
 Język polski :poradnik maturalny : egzamin ustny i pisemny. -- Warszawa : 
Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro, 2005. 
  
* Sochacki Włodzimierz. 
 Historia dla maturzystów :repetytorium. -- Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna 
Wydawnicza Branta, 2007. 
 
* Srokosz Wiesław. 
 Geografia :zadania, wskazówki, zasady oceniania : jak przygotować się do 
egzaminu. -- Warszawa : Nowa Era, cop. 2004. 
  
* Śliwińska Anna. 
 Język polski :twórcy i ich dzieła, zestawienia i tabele, nauka o języku, wiedza 
o literaturze. -- Wyd. 3. -- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2007. 
 
* Śniadowski Andrzej. 
 Nowa matura z historii i wiedzy o społeczeństwie :praktyczne przygotowanie do 
egzaminu. -- Kraków : "Znak", 2005. 
  
* Świda Elżbieta, Kurczab Elżbieta, Kurczab Marcin. 
 Matematyka :próbne arkusze maturalne : matura 2012, 2013, 2014 : poziom 
podstawowy. -- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2011. 
 
 
 



* Świda Elżbieta, Kurczab Elżbieta, Kurczab Marcin. 
 Matematyka :próbne arkusze maturalne : poziom podstawowy i rozszerzony : matura 
2008-2009. -- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2008. 
 
* Świda Elżbieta, Kłaczkow Krzysztof, Winsztal Agnieszka. 
 Matematyka :zakres podstawowy i rozszerzony : sprawdziany, arkusze 
egzaminacyjne. -- Wyd. 2. -- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 
2005. 
 
* Tomaszewska Nina, Mostowski Jan, Natorf Włodzimierz. 
 Fizyka i astronomia :repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe 
uczelnie. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. 
 
* Tomczyk-Maryon Marta. 
 Jak czytać wiersze?. -- Wyd. 3. -- Bielsko-Biała : ParkEdukacja, cop. 2007. 
 
* Urbańska Ewa. 
 Biologia :zadania i arkusze egzaminacyjne : jak przygotować się do egzaminu. -- 
 Warszawa : Nowa Era, cop. 2005. 
  
* Vademecum maturzysty :Język polski /Magdalena Bajorek [et al.]. -- Kraków : 
Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. 
  
* Wojciechowska Małgorzata M. 
 Fizyka i astronomia :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : 
testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. -- 
Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2005. 
  
* Wyrwińska Małgorzata Dagmara. 
 Repetytorium maturzysty :Język angielski. -- Kraków : Wydawnictwo Greg, 
[2008?]. 
 
* Zadania maturalne :Język niemiecki : testy dla poziomu podstawowego /oprac. 
Anna Podczalska-Tomal. -- Warszawa : "Langenscheidt", 2006. 
 
* Wywiał Ireneusz. 
 Historia :zakres podstawowy i rozszerzony : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne. 
 -- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. 
 
* Zalewska Anna, Stachowski Edward. 
 Matura z Adamem - matematyka :zakres podstawowy. -- Warszawa : Oficyna 
Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2006. 
 
* Zbiór zadań i testów maturalnych do obowiązkowej matury z matematyki 
:(zgodnych ze standardami obowiązującymi od 2010 roku) /zespół red. Dorota 
 Masłowska [et al.]. -- Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, 2009. 
 
* Zbiór opracowań lektur szkolnych :liceum.Cz. 1,Cyprian Norwid, Jan Twardowski, 
Stanisław Wyspiański, Julian Stryjkowski, Joseph Conrad, Stefan Żeromski, Fiodor 
Dostojewski, Sofokles, Sławomir Mrozek, J.W. Goethe, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
Witold Gombrowicz, Władysław Reymont, Zygmunt Krasiński /[red. Iwona Misiak]. -- 
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2010. 
 

Materiały dla nauczycieli 
 
* Andrzejewska Barbara, Chorąży Ewa. 
 Historia :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla 
nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. -- 
Gdynia : Operon, 2005. 
 



* Biologia - raport z egzaminu maturalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w 
2006 roku /[przyg. zespół ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we 
Wrocławiu] ; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. -- Wrocław : 
Wydawnictwo Continuo, 2006. 
 
* Bonecki Jarosław, Telicka-Bonecka Antonina. 
 Wiedza o społeczeństwie :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : 
suplement dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i 
technikum. -- Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2005. 
 
* Chemia :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla 
nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum /Jadwiga 
Berecka [et al.]. -- Gdynia : Operon, 2005. 
  
* Chemia - raport z egzaminu maturalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w 2006 
roku /[przyg. zespół ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu] ; 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. -- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 
2006. 
 
* Fizyka i astronomia - raport z egzaminu maturalnego na Dolnym Śląsku i 
Opolszczyźnie w 2006 roku /[przyg. zespół ekspertów Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej we Wrocławiu] ; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. -- 
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006.* Geografia - raport z egzaminu maturalnego 
na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w 2006 roku /[przyg. zespół ekspertów Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu] ; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we 
Wrocławiu. -- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006. 
 
* Historia, wiedza o społeczeństwie i historia sztuki - raport z egzaminu 
maturalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w 2006 roku /[przyg. zespół 
ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu] ; Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna we Wrocławiu. -- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006. 
  
* Holak Ewa, Lewiński Waldemar, Ruda-Groborz Barbara. 
 Biologia :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla 
nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. -- 
Gdynia : "Operon", 2005. 
 
* Informatyka - raport z egzaminu maturalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w 
2006 roku /[przyg. zespół ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we 
 Wrocławiu] ; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. -- Wrocław : 
Wydawnictwo Continuo, 2006. 
 
* Język polski - raport z egzaminu maturalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 
w 2006 roku /[przyg. zespół ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we 
 Wrocławiu] ; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. -- Wrocław : 
Wydawnictwo Continuo, 2006. 
 
* Języki obce - raport z egzaminu maturalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w 
2006 roku /[przyg. zespół ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we 
Wrocławiu] ; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. -- Wrocław : 
Wydawnictwo Continuo, 2006. 
 
* Ludwikowska Małgorzata, Krawczyk Marcin. 
 Matematyka :nowa matura 2005 : zakres podstawowy i rozszerzony : suplement dla 
nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. -- 
Gdynia : Operon, 2005 
 
* Matematyka - raport z egzaminu maturalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w 
2006 roku /[przyg. zespół ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we 
 Wrocławiu] ; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. -- Wrocław : 
Wydawnictwo Continuo, 2006. 



* Matura - geografia :oryginalne arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych : gotowe 
rozwiązania - klucze, doskonały trening przed matura, najnowsze informacje 
 o maturze /[Centralna Komisja Egzaminacyjna]. -- Kraków : Wydawnictwo Greg, 
[2006]. 
 
* Matura 2006 - organizacja, przebieg i wybrane wyniki :część ogolona : raport z 
egzaminu maturalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w 2006 roku /[przyg. 
zespół ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu] ; Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. -- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006. 
 
* Osiągnięcia maturzystów w roku 2007 :komentarz do zadań z języków nowożytnych 
: sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2007 /[wstęp i red. Beata Trzcińska, 
Barbara Czarnecka-Cicha]. -- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2007. 
 
* Osiągnięcia maturzystów w roku 2007 :komentarz do zadań z przedmiotów 
humanistycznych : sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2007 /[wstęp i red. Lucyna 
 Grabowska, Barbara Czarnecka-Cicha]. -- Warszawa : Centralna Komisja 
Egzaminacyjna, 2007. 
 
* Osiągnięcia maturzystów w roku 2007 :komentarz do zadań z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych : sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2007 /[wstęp i 
red. Katarzyna Lisowska, Barbara Czarnecka-Cicha]. -- Warszawa : Centralna 
Komisja Egzaminacyjna, 2007. 
 
* Osiągnięcia maturzystów w roku 2007 :sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2007 
/[oprac. Barbara Czarnecka-Cicha]. -- Warszawa : Centralna Komisja 
Egzaminacyjna, 2007. 
 
* Raport z egzaminu maturalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w sesji 
wiosennej 2005 roku :część ogólna: organizacja, przebieg i wybrane wyniki 
/Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. -- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 
2005. 
 
* Wojciechowska Małgorzata M. 
 Fizyka i astronomia :nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : 
suplement dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i 
technikum. -- Gdynia : Operon, 2005. 
 
 
 

Czasopisma: 
 
 
* Banasińska Maria. 
Biologia przed maturą - pakiet zadań // Biologia w Szkole z Przyroda. - 2012, nr 
6, s. 26-33. 
Propozycja zadań maturalnych z biologii. Klucz odpowiedzi. 
 
* Bazan Małgorzata. 
Biblia w filmie i literaturze // Cogito . - 2011, nr 24, s. 48-49. 
Opis jak napisać prezentacją maturalną z języka polskiego na temat: Różne 
sposoby nawiązań do Biblii. Omów na wybranych przykładach filmowych i 
literackich. 
 
* Bieszczad Tadeusz. 
 Chemia na maturze - spotkanie 1 // Cogito . - 2011, nr 7, s. 44-45. 
Zadania maturalne dotyczące doświadczeń chemicznych. 
 
* Bolanowska Monika, Kraszewski Jan, Wojtowicz-Popławska Joanna. 
 Matura 2012 - CKE wyciągnęła wnioski? // Matematyka. - 2012, nr 8, s. 33-42. 
 



* Drachal Halina. 
 Po maratonie // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 22, s. 6. 
Język polski na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym w 2012 roku - opinie 
nauczycieli polonistów. 
 
* Guzicki Wojciech. 
 Pod kątem przygotowań do matury w 2015 roku // Matematyka. - 2013, nr 1,      
s. 34-37. 
Przykłady zadań sprawdzających umiejętności uczniów z poziomu rozszerzonego 
oparte na podstawie programowej obowiązującej od września 2012 r. 
 
* Jastrzębska Lidia. 
 Matura dojrzewa (zmiany na egzaminie maturalnym od 2015 r.) // Nowa Szkoła. - 
2013, nr 2, s. 3-6. 
 
* Jastrzębska Lidia. 
 Matura 2012 i zmiany w przyszłych latach // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7,        
s. 15-16. 
Analiza wyników matur - 2012 r. Zmiany w egzaminie dojrzałości od 2015 r. 
ogłoszone przez minister Krystynę Szumilas. 
 
* Karkut Janusz. 
 Matura rozszerzona z matematyki w 2015 r. // Matematyka. - 2013, nr 1,         
s. 38-[43]. 
Analiza nowej podstawy programowej pod katem przygotowań do matury w 2015 r. 
Uwagi do 24 zadań sprawdzających umiejętności uczniów z poziomu rozszerzonego, 
zgodnie z podstawa programowa obowiązująca od września 2012 r. 
 
* Kaszulanis Magdalena. 
 Bez niespodzianek, ale z wpadką //Głos Nauczycielski . - 2011, nr 19, s. 8. 
Pisemna matura w 2011 roku. Błąd w arkuszu maturalnym z języka polskiego 
dotyczący niespójności poleceń. 
 
* Kordyzon-Andrzejewska Agnieszka. 
 Mudliche Prufung // Cogito. - 2012, nr 10, s. 58-59. 
  
* Kordyzon-Andrzejewska Agnieszka. 
 Wiederholung zum schriftlichen Abi // Cogito . - 2012, nr 8, s. 50-51. 
Opis na czym polega egzaminu maturalny z języka niemieckiego. 
 
* Kozieł Jacek 
 Co poprawiać i jak? // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 2, s. 10-11. 
Uwagi egzaminatora dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego w obliczu 
zmian w systemie oświaty. 
 
* Listening and reading comprehension - revision // Cogito. - 2012, nr 7,      
s. 46-47. 
Opis jak wygląda egzamin maturalny z języka angielskiego. 
 
* Lechowicz Agnieszka. 
 Przed matura z geografii // Cogito. - 2012, nr 9, s. 58-59. 
Przykładowe zadania maturalne z geografii. 
 
* Lechowicz Agnieszka. 
 Przed maturą z geografii. Cz. 2 // Cogito. - 2012, nr 10, s. 62-[63]. 
Zadania maturalne z geografii dotyczące szeroko rozumianej geografii społeczno-
ekonomicznej. 
 
* Lenart Renata, Trzcinska-Staszczyk Beata. 
 Blaski i cienie egzaminu maturalnego // Dyrektor Szkoły . - 2011, nr 12,      
s. 22-24. 



* Marciniak Kinga. 
 Zaprezentuj się na MAKSA // Cogito. - 2012, nr 8, s. 36-37. 
Opis, w jaki sposób można dobrze się przygotować do wystąpienia publicznego np. 
prezentacji maturalnej z języka polskiego. 
 
* Motyw snu i jego funkcje // Cogito. - 2013, nr 1, s. 50-51. 
Opis jak sporządzić prezentacje maturalna na temat motywu snu. 
 
* Nosowska Dorota 
 Analiza wierszy - trening przed maturą // Cogito. - 2011, nr 22, s. 42-43. 
Opis jak zanalizować wiersze. Temat pracy: Człowiek a przedmiot. Rozważ sposób 
opisu rzeczy i stosunek człowieka do przedmiotów, analizując wiersze "Piosenka o 
porcelanie" Czesława Miłosza i "Muzeum" Wisławy Szymborskiej. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Gatunki biblijne w literaturze // Cogito. - 2013, nr 2, s. 50-51. 
 
* Nosowska Dorota. 
Indywidualizm i odmienność w literaturze // Cogito. - 2012, nr 19, s. 50-51. 
Opis jak zrobić prezentację z języka polskiego na maturę. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Kontrast w utworach literackich // Cogito. - 2013, nr 5, s. 50-[51]. 
Omówienie jak przygotować prezentacje maturalna na temat: Kontrast jako zasada 
kompozycji w utworach literackich. 
 
* Nosowska Dorota. 
Literackie reinterpretacje mitów antycznych // Cogito. - 2012, nr 17, s. 50-51. 
Opis jak sporządzić prezentację maturalną. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Literackie obrazy małżeństwa // Cogito. - 2013, nr 3, s. 50-51. 
Opis jak sporządzić prezentację maturalną z języka polskiego. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym // Cogito. - 
2012, nr 6, s. 48-49. 
Opis jak sporządzić prezentację maturalną z języka polskiego. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Miłość w utworach Adama Mickiewicza // Cogito. - 2012, nr 3, s. 48-49. 
Opis jak sporządzić prezentacje maturalna na temat: Jak Adam Mickiewicz 
postrzegał miłość? Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Moda w duchu epoki // Cogito. - 2012, nr 4, s. 48-49. 
Opis jak sporządzić prezentacje maturalna z języka polskiego na temat: Moda 
odzwierciedleniem ducha epoki. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Motyw Arkadii, mitu o wiecznej szczęśliwości // Cogito. - 2013, nr 6, s. 50-51. 
Przykład jak przygotować prezentację maturalną z języka polskiego. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Motyw kobiety samotnej w literaturze // Cogito. - 2012, nr 22, s. 50-51. 
Opis jak zrobić prezentację maturalną z języka polskiego na temat motywu kobiety 
samotnej w literaturze. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Motyw nocy i wieczoru // Cogito. - 2012, nr 16, s. 50-51. 
 



* Nosowska Dorota. 
 Motyw przemijania w literaturze polskiej // Cogito. - 2012, nr 20, s. 50-51. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Motyw zbrodni i kary // Cogito. - 2012, nr 23, s. 50-51. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Motywy franciszkańskie i ich funkcje w literaturze // Cogito. - 2012, nr 2, s. 
48-49. 
Opis jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Obraz Warszawy w literaturze // Cogito. - 2013, nr 4, s. 50-51. 
Sposób na przygotowanie prezentacji maturalnej z języka polskiego. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Poezja Wisławy Szymborskiej // Cogito. - 2012, nr 5, s. 48-49. 
Opis jak sporządzić prezentacje maturalna na temat: Poezja Wisławy Szymborskiej 
jako rejestr pytań zadanych sobie i współczesnemu światu. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Polacy w satyrze literackiej // Cogito. - 2012, nr 18, s. 58-59. 
Opis jak sporządzić prezentację maturalną z języka polskiego. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Polska rodzina na podstawie "Jeżycjady" // Cogito. - 2012, nr 10, s. 54-55. 
Opis jak sporządzić prezentację maturalną z języka polskiego. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Portret dziecka w literaturze // Cogito. - 2012, nr 24, s. 50-51. 
Opis jak przygotować prezentację maturalną z języka polskiego. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego : poziom podstawowy // 
Cogito. - 2012, nr 7, s. 54-59. 
Publikacja arkusza maturalnego.  
 
* Nowak Krzysztof. 
 Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki, poziom podstawowy // Cogito. - 
2013, nr 5, s. 59-65. 
Arkusz maturalny z matematyki wraz z rozwiązaniami zadań. 
 
* Nosowska Dorota. 
 Rola kobiety w mieście XIX-XX wieku // Cogito. - 2012, nr 9, s. 50-51. 
Propozycja jak przygotować prezentację maturalną z języka polskiego na temat 
roli kobiety w mieście. 
  
* Nosowska Dorota. 
 Scena finałowa w utworze // Cogito. - 2012, nr 21, s. 50-51. Opis jak 
sporządzić prezentacje maturalna na temat: "Scena finałowa w utworze. Na 
wybranych przykładach dokonaj analizy jej funkcji w dziele literackim". 
 
* Nosowska Dorota. 
 Śmierć Rolanda i sceny umierania w literaturze // Cogito . - 2012, nr 7,      
s. 42-43. 
Omówienie jak sporządzić prezentację maturalną z języka polskiego. 
 
* Poncyliusz-Guranowska Lilka. 
 Speak like an Englishman // Cogito . - 2012, nr 10, s. 56-57. 
Opis jak wygląda rozmowa wstępna i rozmowa z egzaminatorem podczas ustnego 
egzaminu maturalnego z języka angielskiego. 



* Poncyliusz-Guranowska Lilka. 
 Oral Matura Exam - It's Just Speaking! // Cogito. - 2012, nr 9, s. 52-53. 
Opis jak wygląda ustny egzamin z języka angielskiego. 
 
* Powstanie styczniowe w literaturze // Cogito. - 2013, nr 7, s. 50-51 
 
* Siwiec Jagoda. 
IB, czyli International Baccalaureate // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 
2012, nr 8, s. 5-11. 
Zasady, program nauczania, kryteria oceniania i korzyści matury międzynarodowej. 
 
* Skura Piotr. 
 Egzamin po liftingu // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 4, s. 6. 
 
* Skura Piotr. 
 Spokojnie, to tylko lifting // Głos Nauczycielski . - 2012, nr 27, s. 7. 
Koncepcja nowej matury. Zmiany w egzaminie maturalnym planowane na 2015 rok. 
 
* Turski Łukasz. 
 Czy matura jest rzeczywiście konieczna? : rozmowa z profesorem Łukaszem Turskim 
/ rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły . - 2011, nr 10, s. 14-16. 
Konieczność przywrócenia odpowiedniej rangi zawodowi nauczyciela oraz 
zasadniczej przebudowy struktury i organizacji szkoły wraz z systemem egzaminów. 
 
* Wnorowska Jolanta. 
 Chemia w budownictwie - propozycja powtórzenia przed maturą. Cz. 1. // Chemia w 
Szkole. - 2013, nr 2, s. 17-18. 
 
* Wnorowska Jolanta. 
 Propozycja powtórki przed matura : chemia w produktach spożywczych // Chemia w 
Szkole. - 2012, nr 4, s. 12-18. 
 
* Wojtowicz-Waga Luiza. 
 Before matura exam // Cogito. - 2011, nr 10, s. 58-59. 
Zadania z języka angielskiego dotyczące rozumienia ze słuchu i rozmowy na temat 
wyborów życiowych młodych ludzi oraz planów po zakończeniu szkoły. 
 
* Wójcik Jan.  
 Matura z geografii 2012 // Geografia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 4-8. 
Wnioski i uogólnienia dotyczące matury z geografii na podstawie analizy treści 
zadań maturalnych z 2012 roku. 
 
* Wyganowska-Kuc Joanna.  
 Przykładowy arkusz egzaminacyjny z biologii : poziom rozszerzony // Cogito. - 
2012, nr 8, s. 54-59. 
Publikacja arkusza maturalnego z biologii wraz z odpowiedziami. 
 
* Wyganowska-Kuc Joanna. 
 Wskazówki do arkusza // Cogito. - 2012, nr 9, s. 56-57. 
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