
UCZESTNICTWO
W PROGRAMIE
JEST BEZPŁATNE

Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu 
Wyższej Szkoły  Handlowej w Kielcach zaprasza maturzystów 
na bezpłatną, kompleksową powtórkę z matematyki, tuż 
przed maturą. Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń przezna-
czone są dla maturzystów zdających matematykę na poziomie 
podstawowym.

Zajęcia odbywać się będą w grupach 20 - 25 osobowych, 
w każdą sobotę począwszy od 07 marca do 15 kwietnia 2014r. 
w salach ćwiczeniowych Wydziału Zamiejscowego w Tarnobrze-
gu przy ulicy Moniuszki 6. Zajęcia poprowadzi mgr Anna Woś - 
współpracownik OKE, przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów 
egzaminu maturalnego z matematyki, autorka zbiorów zadań 
do matury z matematyki, nauczyciel Centrum Edukacji Zawodo-
wej w Stalowej Woli. W ramach ćwiczeń, oprócz wstępu teore-
tycznego, rozwiązywane będą zadania przygotowujące słucha-
czy do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym.

www.tarnobrzeg.wsh-kielce.edu.pl

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ Z MATMY 
I WYGRAJ CENNE NAGRODY:

Tablety
Nawigacje, Aparaty Cyfrowe

„30 kilogramów” wiedzy z matmy przed maturą           ! 

Ćwiczenia

- czyli ostatnia powtórka przed maturą
MATMA ZA PIĘĆ DWUNASTA EDYCJA  2014

Specjalny program dla maturzystów



Zajęcia będą odbywać się w auli Wydziału Zamiejscowego 
przy ul. Moniuszki 6 w Tarnobrzegu piątki od godz. 15.00 do 
18.00, począwszy od 07 marca (wykład inauguracyjny) do 
15 kwietnia 2014 roku. Wykłady będą prowadzone przez 
Panią doc. dr Marię Borowską - wykładowcę Zamiejscowego 
Wydziału Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu Wyższej Szkoły 
Handlowej w Kielcach oraz KUL w Stalowej Woli.

Wystarczy wejść na stronę Zamiejscowego Wydział Nauk 
Ekonomicznych WSH w Tarnobrzegu i wypełnić formularz 
rejestracyjny. Tam też (dla chętnych) zamieszczony jest krótki test 
sprawdzający twoją wiedzę z matematyki . Przed maturą spieszymy 
z pomocą!  Zwiększ swoją szansę  na dobry wynik matury, skorzy-
staj z naszego programu -”Matma za pięć dwunasta”. 
Ilość uczestników programu jest ograniczona.

Więcej informacji i regulamin na: 
www.tarnobrzeg.wsh-kielce.edu.pl 

Wykłady

Bloki tematyczne 

W czasie zajęć przekazane będą:

Ćwiczenia będą zawierać:

1. Liczby rzeczywiste.
2. Wyrażenia algebraiczne.
3. Równania i nierówności.
4. Funkcje.
5. Ciągi.
6. Funkcje trygonometryczne.
7.  Planimetria.

8. Geometria na płaszczyźnie 
kartezjańskiej.

9.  Stereometria.
10. Elementy statystyki opisowej. 

Teoria prawdopodobieństwa 
i kombinatoryka.

- praktyczne informacje o egzaminie maturalnym,
- wskazówki przydatne przy rozwiązywaniu zadań,
- strategie rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych.

- zadania zamknięte,
- zadania otwarte krótkiej odpowiedzi,
- zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi,
- zadania do samodzielnego rozwiązania.

Maturzysto, zdajesz maturę z matematyki na poziomie podsta-
wowym? Twoja wiedza z matematyki wydaje Ci się zbyt rozpro-
szona i masz obawę czy jest wystarczająca aby odnieść sukces? 
Chcesz powtórzyć najważniejsze partie materiału i mieć 
namiastkę studiowania jeszcze przed egzaminem dojrzałości? 
Jeśli odpowiedziałeś TAK na co najminiej dwa z powyższych 
pytań to:  TE ZAJĘCIA SĄ DLA CIEBIE!

Jednym słowem

Co należy zrobić


