Pakiet „0”
Zdanie matury zależy wyłącznie od Was. Bez ciężkiej systematycznej
pracy, która umożliwi Wam utrwalenie wiadomości nie osiągniecie
sukcesu, który jest w zasięgu Waszej ręki. My możemy Wam tylko w
pewnym stopniu pomóc.
Informacja na temat organizatora
Twórca serwisu „Biologia Inaczej” - Ewa Niemczewska-Borowczak
Ma na swoim koncie
Od momentu wprowadzenia nowej matury, pełnienie funkcji przewodniczącej komisji
egzaminacyjnych w OKE i egzaminów wstępnych na Akademię Medyczną.
Opracowanie i publikowanie nowoczesnych testów przygotowujących do matury oraz
opracowanie testów maturalnych.
Doświadczenie zawodowe
Wieloletni nauczyciel akademicki na Akademii Medycznej we Wrocławiu i Uniwersytecie
Gdańskim (katedry: Botaniki Farmaceutycznej, Fizjologii Roślin i Fizjologii Zwierząt).
Miłym potwierdzeniem osiągnięć były nagrody: Prezydenta m. Gdańska, Kuratora, Rektora UG,
Ministra (jedna za osiągnięcia naukowe, druga za dydaktyczne).

1. Terminy rozpoczęcia korepetycji:
Od 18 marca 2007 r. w ofercie znajdą się materiały dotyczące genetyki, rozmnażania i
odżywiania człowieka.
Uwaga: osoby, które zdecydują się na rozpoczęcia zajęć w marcu proszę o zgłaszanie się
już w pierwszych trzech dniach marca.
Od 10 września 2007 r. w ofercie znajdą się materiały dotyczące wszystkich pozostałych
działów związanych z anatomią i fizjologią człowieka, budową komórki i tkanek
zwierzęcych.
Od 30 grudnia 2007 r. w ofercie znajdą się materiały dotyczące ekologii z ochroną
środowiska, metabolizmu ewolucjonizmu, zoologii i botaniki.
2. Materiał, który powinien być powtórzony do matury został podzielony na pakiety
W skład pakietu wchodzą:
● informacje na temat zakresu materiału, który musi zostać powtórzony przez
uczestnika w wyznaczonym okresie czasu,
● terminologię, którą należy opanować,
● testy, które należy rozwiązać i przesłać do sprawdzenia w wyznaczonym terminie.
3. Sposób nabywania pakietów
Uczestnik może nabywać systematycznie wszystkie lub jedynie niektóre interesujące go
pakiety.
4. Rozwiązywanie testów i poprawianie testów
Rozwiązane testy odsyłacie w terminie 4 tygodni do poprawy. Poprawiony test otrzymacie
najpóźniej po 2 tygodniach. Im szybciej nadeślecie rozwiązany test, tym szybciej
otrzymacie odpowiedź!

Uwaga: poprawiane będą tylko zadania, na które udzieliliście odpowiedzi. Nie uzyskacie
rozwiązania zadań, których nie staraliście się rozwiązać (jest to sposób na zaktywizowanie
tych, którzy do tej pory niezbyt poważnie traktowali przygotowywanie się do matury).
5. Promocyjna cena pakietu 12 zł obejmuje: przesłanie wybranego pakietu na adres
e-mail uczestnika, poprawienie wypełnionego testu przez egzaminatora i odesłanie
poprawionego testu na adres uczestnika.
6. Ilość pakietów dotycząca różnych działów nie będzie taka sama np. do działu
genetyka przewidziano 4 pakiety, do działu rozmnażanie człowieka 2 pakiety, do działu
odżywianie człowieka 3 pakiety.
7. Formy kontaktu
Stopniowo będą wprowadzane inne formy kontaktowania się z uczestnikami korepetycji.

Co może zapewnić dobre zdanie matury?
1. Wiedza na temat wymagań maturalnych i wiedza na temat konstrukcji testów.
Na arkuszu egzaminacyjnym powinno się znaleźć około 50% zadań sprawdzających
wiedzę biologiczną i słownictwo biologiczne.
Maturzysta zna, rozumie i potrafi odpowiednio zastosować terminy, pojęcia, prawa biologiczne
oraz jest w stanie przedstawić i wyjaśnić procesy i zjawiska przyrodnicze.

W pozostałych zadaniach maturalnych maturzysta wykazuje umiejętność korzystania z
informacji (25% zadań).
Maturzysta potrafi:
● Odczytać informację, która może być przedstawiona w formie tekstu o tematyce
biologicznej, tabeli, diagramu, schematu, rysunku.
● Uporządkować według wskazanego kryterium, określić podobieństwa i różnice,
odpowiednio dobrać i zastosować kryteria selekcji i porównywania.
● Przetworzyć informację według podanych zasad; oznacza to, że potrafi skonstruować
poprawnie tabelę, schemat, rysunek, zredagować poprawny merytorycznie opis
przedstawionego obiektu, zjawiska, procesu.

Potrafi on również tworzyć informacje (25% zadań).
●
●
●
●
●
●

Na podstawie analizy informacji formułuje wnioski, opinie i uzasadnia je dobierając
odpowiednie argumenty.
Interpretuje informacje, jest w stanie określić tendencje zmian, wyjaśnić związki
przyczynowo skutkowe.
Potrafi do treści wiadomości podanej w różnej formie odnieść się krytycznie.
Jest w stanie oddzielić fakty od opinii.
Wykonuje obliczenia, rozwiązuje zadania z zakresu dziedziczenia.
Planuje działania na rzecz własnego zdrowia i ochrony środowiska.

2. Umiejętność rozwiązywania testów maturalnych.
Testy, które znajdują się na rynku księgarskim z pewnością pomagają w przygotowaniu się
do matury podobnie jak testy znajdujące się na stronie „Biologia Inaczej”. Testy, które
otrzymacie będą testami typowo maturalnymi i będą sprawdzone przez egzaminatorów
OKE (egzaminatorów w komisjach okręgowych zatrudnionych przy sprawdzaniu matur).
3. Systematyczna samodzielna praca nad zdobyciem i utrwaleniem wiedzy oraz
potrzebnych do rozwiązywania testów umiejętności.

