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* Adamska Marta, Kraszewski Jan, Wójtowicz-Popławska Joanna. Matura rozszerzona 2014 - za 

mało czasu? // Matematyka. - 2014, nr 8, s. 50-56. 
 Omówienie zadań egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym z 2014 r. 
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Przytoczenie zadań maturalnych. 
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* Wojaczek Adam. Zestawy maturalne - arkusz 9 // Matematyka w Szkole : czasopismo dla 
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* Wojaczek Adam. Zestawy maturalne - Arkusz 10 // Matematyka w Szkole : czasopismo dla 
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 Przykładowy arkusz z zadaniami dla maturzystów. 

 

* Wojaczek Adam. Zestawy maturalne - arkusz 11 // Matematyka w Szkole : czasopismo dla 

nauczycieli. - 2011, nr 62, s. 54-56. 

 

* Wojaczek Adam. Zestawy maturalne - arkusz 12 // Matematyka w Szkole : czasopismo dla 

nauczycieli. - 2012, nr 63, s. 59-61. 

 



* Wojaczek Adam. Zestawy maturalne - arkusz 13 // Matematyka w Szkole : czasopismo dla 

nauczycieli. - 2012, nr 64, s. 59-61. 

  

* Zaremba Danuta. Czego maturzysta może nie umieć // Matematyka. - 2010, nr 3, s. 144-146. 
 Postulat, aby ograniczyć ilość wzorów, które otrzymuje maturzysta zdający maturę z matematyki. 

 

* Zaremba Danuta. Sinus w warunkach maturalnych // Matematyka. - 2014, nr 7, s. 48-50. 
 Zadania maturalne. Sinus i cosinus kąta ostrego - rozwiązywanie zadań z prędkością i czasem na przykładzie 

zadania z niewiadomą prędkości i czasu, kiedy znamy drogę. 
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* Kośka Agnieszka. Już za rok matura... // Matematyka. - 2013, nr 8, s. 43-46. 
 Matura z matematyki - spostrzeżenia nauczyciela i ucznia na podstawie rozwiązań z arkuszy egzaminacyjnych z 

lat ubiegłych pod kątem zadań zamkniętych, nietypowych lub z ciekawą treścią, zadań otwartych i opartych na 

dowodzie, zadań powtarzających się. 

 

 

* Masłowski Tomasz. Maturalne skojarzenia // Matematyka. - 2011, nr 7, s. 33-37. 
 Analiza zadań z tegorocznej matury z matematyki. 

 

* Nowak Krzysztof.. Megapowtórka na maturę 2013 // Cogito. - 2013, nr 8, s. 59-65. 
 Powtórzenie zadań z matematyki przez maturą, wraz z rozwiązaniami. 

 

* Nowak Krzysztof. Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki : poziom podstawowy // Cogito. 

- 2014, nr 7, s. 44-50. 

 Zadania maturalne z matematyki wraz z rozwiązaniami i komentarzem. 
 

* Nowak Krzysztof. Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki : poziom podstawowy // Cogito. 

- 2014, nr 9, s. 44-50. 

 

* Wilczyński Przemysław. Nieskończenie wiele zer // Tygodnik Powszechny. - 2011, nr 29, s. 14-15. 
 Problemy edukacji matematycznej w Polsce. 
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