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Egzamin maturalny to dla większości uczniów jeden z najważniejszych egzaminów w 
życiu. Jest on co roku ogromnym wyzwaniem zarówno dla osób przystępujących do niego, 
jak i dla nauczycieli. W tym roku szczególnie, wprowadzono bowiem w jego strukturze 
pewne zmiany. Jedne z najważniejszych to: obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, 
języka obcego nowożytnego i matematyki – zdawane tylko na poziomie podstawowym oraz 
poszerzona w stosunku do 2009 roku lista przedmiotów dodatkowych – zdawanych na 
poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Absolwent wybierający jako przedmiot 
dodatkowy język polski, matematykę lub język obcy nowożytny (wybrany jako przedmiot 
obowiązkowy) zdaje egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 

Z myślą o maturzystach, podejmujemy w naszej bibliotece działania mające na celu 
pomóc im przygotować się do pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości.  

Nasz księgozbiór jest systematycznie uzupełniany publikacjami adresowanymi do 
maturzystów. Są to m.in.: repetytoria, poradniki, zbiory zadań, testy egzaminacyjne oraz 
kompendia do poszczególnych przedmiotów nauczania. Czytelnicy mogą korzystać także z 
bogatego księgozbioru podręcznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysponujemy również wydawnictwami poświęconymi takim zagadnieniom, jak: sztuka 
skutecznego uczenia się, jak odnieść sukces na egzaminie, jak przygotować się do prezentacji. 

Jednym z zadań maturalnych z języka polskiego jest przygotowanie prezentacji 
maturalnej na wybrany przez siebie temat oraz bibliografii załącznikowej dokumentów 
wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji. Maturzyści znajdą u nas wiele publikacji z 
zakresu historii literatury polskiej i obcej. Oferujemy słowniki motywów literackich oraz 
opracowania na temat zasad nowej matury z języka polskiego. Wśród ostatnich nabytków 
biblioteki na szczególną uwagę zasługują: 

1. BIAŁA A.: Literatura i malarstwo: korespondencja sztuk. Warszawa, 2009, 
2. DOMINIK-STAWICKA D., CZARNOTA E.: Język polski: vademecum maturalne 

2010, Gdynia, 2009 
3. FALKOWSKI S., STĘPIEŃ P.: Ciężkie norwidy czyli subiektywny przewodnik po 

literaturze polskiej. Warszawa, 2009 
4. KOWALCZYKOWA A.: Romantyzm – nowe spojrzenie. Warszawa, 2008 
5. LEKSYKON lektur i wierszy: liceum / oprac. haseł A. Popławska, A. Nawrot, A. 

Szóstak. Kraków, 2008 
6. STAROWNIK Z., WELTER B.: Język polski: egzamin ustny: zasady egzaminu 

ustnego, przygotowanie prezentacji, plany prezentacji. Warszawa, 2006 

 



Czytelnik otrzyma u nas także materiały poświęcone zasadom tworzenia bibliografii 
załącznikowej. 

Nasze zbiory promujemy między innymi za pomocą wystawki, przygotowanej również z 
myślą o maturzystach. 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 W ramach zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej prowadzimy lekcje biblioteczne dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podczas których poznają oni formalności związane z 
zapisaniem się do biblioteki, księgozbiór biblioteki, warsztat informacyjny oraz usługi 
oferowane przez naszą filię (możliwość bezpłatnego korzystania z Internetowego Centrum 
Informacji Multimedialnej, bogaty księgozbiór podręczny itp.). 
   W bibliotece dostępne są dwa zestawienia bibliograficzne: „Niezbędnik maturzysty” oraz 
„Matura z matematyki: materiały dla nauczyciela i ucznia”. Zestawienia obejmują materiały 
dostępne w naszych zbiorach. Opracowano je, aby ułatwić czytelnikom wyszukiwanie 
potrzebnych im materiałów.  
   Wszystkie te działania podejmujemy mając nadzieję, że coraz więcej osób 
przygotowujących się do egzaminu maturalnego skorzysta z oferty naszej filii, a  potem będą 
oni naszymi czytelnikami, już jako „świeżo upieczeni” studenci. 
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