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Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła w ostatnim 
czasie szereg rozwiązań dotyczących zmian i przeprowadzania 
egzaminów maturalnych w latach 2021-2023. 

Wprowadzone dotychczas zmiany spowodowały dużą 
dezorientację w gronie nauczycieli. Narodziło się wiele  
pytań i wątpliwości.

W celu uporządkowania wiedzy nauczycieli i wsparcia Was w tym 
trudnym czasie, przygotowaliśmy serię najczęściej pojawiających 
się pytań oraz odpowiedzi na nie. Mamy nadzieję, że ten 
przewodnik będzie użytecznym narzędziem zarówno w pracy 
nauczyciela, jak i ucznia.

Zachęcamy gorąco, do podzielenia się zebranymi  
przez nas informacjami zarówno z kolegami i koleżankami  
z pracy, jak i przyszłymi maturzystami. 
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Czego dotyczą zmiany?
Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, egzaminy w 2021 i 2022 roku będą przeprowadzane na tych samym 
zasadach, tj. wg. wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020, zawartych w Informatorze o egzaminie 
maturalnym, a nie jak do tej pory na bazie wymagań zawartych w podstawie programowej.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• https://www.gov.pl/attachment/8cac1c20-9892-4f05-ba3a-ff3f3658cfcd

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_Jezyk-angielski.pdf

• https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-zewnetrznych-w-latach-2021-2023

W 2023 roku egzaminy maturalne będą przeprowadzone wg. wymagań określonych w Podstawie 
programowej z 2018 roku.

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/podstawa_programowa/jezyk-obcy-nowozytny.pdf

• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_angielski.pdf

Przewodnik po zmianach – MATURA 2021, 2022, 2023
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Zasady przeprowadzania 
egzaminów

2021

• Brak obowiązku przystąpienia 
do egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym. 

• Część ustna tylko dla osób 
ubiegających się o miejsce na 
uczelni zagranicznej i wyniki 
tej części egzaminu z języka 
angielskiego są im potrzebne 
do rekrutacji

• Obowiązkowa tylko część 
pisemna na poziomie 
podstawowym  
(formuła egzaminu 
pisemnego z języków 
obcych nie zmieni się.  
Typy zadań, ich liczba i inne 
limity pozostaną takie same 
jak dotychczas)

• Obowiązkowa tylko część 
pisemna na poziomie 
podstawowym 
(formuła egzaminu 
pisemnego z języków 
obcych nie zmieni się.  
Typy zadań, ich liczba i inne 
limity pozostaną takie same 
jak dotychczas)

• Część ustna tylko dla osób 
ubiegających się o miejsce na 
uczelni zagranicznej i wyniki 
tej części egzaminu z języka 
angielskiego są im potrzebne 
do rekrutacji

• Obowiązek przystąpienia 
do egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym – bez limitu 
procentowego (tj. uzyskania 
co najmniej 30% punktów)

• Obowiązkowa część pisemna  
i ustna na poziomie 
podstawowym  
(formuła egzaminu 
pisemnego z języków  
obcych zmieni się. Formuła 
egzaminu ustnego z języków 
obcych nie zmieni się)

• Arkusze egzaminacyjne 
w formie określonej w 
Informatorze

• Obowiązek przystąpienia 
do egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym – bez limitu 
procentowego (tj. uzyskania 
co najmniej 30% punktów). 
Wymóg ten wejdzie  
od 2025 roku.

2022 2023
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Pytania 
     nauczycieli



Oczekiwany średni poziom biegłości językowej  
w roku 2021 to: 

• na poziomie podstawowym: A2+ (B1 w zakresie 
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów 
pisanych);

• na poziomie rozszerzonym: B1+ (B2 w zakresie 
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów 
pisanych).

• na poziomie dwujęzycznym: B2+ (C1 w zakresie 
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów 
pisanych). 

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej  
w roku 2023 to: 

• na poziomie podstawowym: B1+ (B2 w zakresie 
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów 
pisanych);

• •na poziomie rozszerzonym: B2+ (C1 w zakresie 
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów 
pisanych).

• na poziomie dwujęzycznym: C1+ (C2 w zakresie 
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów 
pisanych).

Jaki poziom trudności w skali CEFR będzie 
obowiązywał na maturze w roku  
2021 i 2023?

Podniesienie oczekiwanego poziomu oznacza, 
że uczeń będzie zobowiązany do używania 
bogatszego słownictwa oraz trudniejszych 
struktur gramatycznych a tym samym do 
tworzenia lepszych jakościowo, bardziej złożonych 
wypowiedzi i tekstów. Wyższy poziom w skali 
CEFR to także dłuższe i trudniejsze teksty w 
umiejętnościach receptywnych, czyli w słuchaniu  
i czytaniu ze zrozumieniem.

Co w praktyce oznacza podniesienie 
poziomu w skali CEFR na egzaminie  
w 2023 roku?

W 2021 roku egzamin ustny jest przedmiotem 
nieobowiązkowym. Mogą jednak przystąpić do 
niego osoby, którym wynik tej części egzaminu 
jest potrzebny w rekrutacji na uczenie za granicą. 
Formuła egzaminu nie zmieniła się, jednak 
należy pamiętać, że uczeń będzie oceniany wg. 
niższych kryteriów biegłości językowej (Aneks 
do Informatora o egzaminie maturalnym z języka 
angielskiego obowiązujący w roku szkolnym 
2020/2021).

W 2023 roku egzamin ustny jest obowiązkowy. 
Jego formuła nie zmieni się. Należy jednak 
pamiętać, że uczeń będzie oceniany wg. nowych, 
wyższych niż do tej pory kryteriów biegłości 
językowej. Uczeń będzie musiał wykazać się 
bogatszym zasobem słownictwa i struktur 
gramatycznych oraz tworzyć bardziej złożone 
wypowiedzi.  
(Informator o egzaminie maturalnym  
z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023).

Czy nastąpiły jakieś zmiany w egzaminie 
ustnym?
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Na poziomie podstawowym usunięto następujące 
zagadnienia gramatyczne: 

• czas Present Perfect Continuous,

• czas Future Continuous,

• zaimki either… or, neither... nor,

• Zdania podrzędnie złożone przyczyny typu As…,

• konstrukcja would rather (np. I would rather not 
go there),

• konstrukcja it’s time (np. it’s (high) time he  
found a job),

• konstrukcja have/get something done  
(np. I must have it done by tomorrow).

 
Na poziomie rozszerzonym usunięto następujące 
zagadnienia gramatyczne:

• wybrane użycie czasowników modalnych, 
jak shall (np. The management shall not be 

Jakie zagadnienia gramatyczne usunięto  
z wymagań egzaminacyjnych  
w 2021 roku?

4

5



Nie. Na egzaminie w 2023 roku będzie 
obowiązywał inny zakres struktur gramatycznych. 
Szczegółową listę zagadnień podaje Informator  
o egzaminie maturalnym z języka angielskiego  
od roku szkolnego 2022/2023.

Na poziomie podstawowym, do struktur podanych 
w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka 
angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 (bez 
Aneksu 2020) dodano następujące zagadnienia 
gramatyczne: 

• zdania warunkowe typu III. 

Struktury gramatyczne dla poziomu 
rozszerzonego nie ulegają zmianie w stosunku 
do zakresu podanego w Informatorze o egzaminie 
maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 
2014/2015 (bez Aneksu 2020). 

W zadaniach sprawdzających umiejętności 
receptywne mogą znaleźć się struktury spoza 
listy wymienionej w Informatorze, jednak 
znajomość tych środków nie będzie warunkowała 
poprawnego rozwiązania zadań.

Czy zakres struktur gramatycznych  
w formule 2023 będzie taki sam jak  
w bieżącym roku?
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responsible for damage to personal property); 
would (np. When at my grandmother’s,  
I would always have toast with peanut butter  
for breakfast),

• czas Present Contiuous do wyrażania irytacji 
(np. Why are you always packing at the last 
moment?),

• czas Future Perfect Continuous,

• tryb łączący (np. I suggest that you bring your 
own towel. I insist that you help me with this 
project.),

• zdania warunkowe mieszane,

• konstrukcja suppose/supposing (np. Suppose 
you had a choice, what option would you go for?),

• konstrukcja bezokolicznikowa be about to  
(np. They were about to leave when I arrived),

• Inwersja stylistyczna i inne formy emfatyczne.

Przewodnik po zmianach – MATURA 2021, 2022, 2023

W 2021 roku z egzaminu usunięto następujące 
podtematy: 

• w temacie SZKOŁA: system oświaty, 

• w temacie PAŃSTWO i SPOŁECZEŃSTWO: 
struktura państwa, urzędy, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe.

Ten sam zakres tematyczny będzie obowiązywał  
w 2022 roku. 

Informator o egzaminie maturalnym z języka 
angielskiego od roku szkolnego 2022/2023  
definiuje nowy zakres tematów leksykalnych  
w 2023 roku, ustalonych na podstawie wymagań 
szczegółowych podstawy programowej 2019: 

• wyłączono temat obejmujący WIEDZĘ O 
KRAJACH NAUCZANEGO JĘZYKA OBCEGO, 
należy realizować go w ramach pozostałych 
zakresów tematycznych,

• pozostałe tematy zostały odpowiednio 
rozwinięte, aby odzwierciedlały podniesienie 
poziomu CEFR, np. w temacie PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO: 

• podtematy uzyskały nowe brzmienie: 
wydarzenia i zjawiska społeczne, urzędy, 
organizacje społeczne i międzynarodowe, 
problemy współczesnego świata, 

• usunięto podtematy: konflikty wewnętrzne 
i międzynarodowe, przestępczość, polityka 
społeczna.

Czy zmienił się zakres tematów 
leksykalnych?
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W 2021 roku liczba słów na poziomie 
podstawowym wynosi 80-130 słów, a na poziomie 
rozszerzonym 200-250 słów.

W 2023 roku limit słów zwiększy się na poziomie 
podstawowym i będzie wynosił 100-150 słów.  
Na poziomie rozszerzonym 200-250 słów  
(tak jak w latach ubiegłych).

Jaki jest wymagany limit słów  
w wypowiedziach pisemnych?

7
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W 2021 roku będą obowiązywały następujące 
formy wypowiedzi pisemnej: 

Poziom podstawowy 

• wiadomość (na blogu lub forum  
internetowym),

• e-mail,

• list prywatny. 

Poziom rozszerzony

• list formalny,

• rozprawka,

• artykuł. 

 

*UWAGA. Usunięto zapis: z elementami np. 
opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym 
przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań  
i poglądów.

W 2023 roku będą obowiązywały następujące 
formy wypowiedzi pisemnej:

Poziom podstawowy 

• wiadomość (na blogu lub forum  
internetowym),

• e-mail,

• list prywatny 

*z elementami np. opisu, relacjonowania, 
uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet  
i wad różnych rozwiązań.

 
Poziom rozszerzony

• list formalny, 

• rozprawka, 

• artykuł publicystyczny 

*z elementami np. opisu, relacjonowania, 
sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.

Jakie formy wypowiedzi pisemnej będą 
obowiązywały na maturze?
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W 2021 roku sposób punktowania wypowiedzi 
pisemnej nie zmieni się. 

Na poziomie podstawowym, za treść będzie 
można uzyskać do 4 punktów, a za zakres 
środków językowych – do 2 punktów.

Na poziomie rozszerzonym, za treść będzie można 
uzyskać do 5 punktów, a za zakres środków 
językowych – do 3 punktów.

W 2023 roku sposób punktowania wypowiedzi 
pisemnej ulegnie zmianie. 

Na poziomie podstawowym, za treść będzie 
można uzyskać do 5 punktów, a za zakres 
środków językowych – do 3 punktów. 

Na poziomie rozszerzonym punktacja będzie taka 
sama jak na poziomie podstawowym. 

Czy zmieni się sposób punktowania 
wypowiedzi pisemnej?

9

W 2021 roku typy zadań w arkuszu maturalnym 
oraz czas przeznaczony na ich realizację nie ulegną 
zmianie.

W 2023 roku w arkuszu maturalnym można 
spodziewać się następujących zmian:

• zadań otwartych w części podstawowej  
i rozszerzonej,

• zadań bazujących na więcej niż jednym tekście,

• zadań na związki między zdaniami, np. sety 
leksykalne, transformacje itd.,

• dłuższych tekstów w części „rozumienie 
tekstów pisanych” (1200–1450 wyrazów na 
poziomie podstawowym i 1600–1800 wyrazów 
na poziomie rozszerzonym),

• sprawdzania znajomości środków językowych 
kontekstowo,

• różnorodnych grafik,

• dłuższej wypowiedzi pisemnej (100-150 słów) 
na poziomie podstawowym.

Jakich zmian można spodziewać się  
w Arkuszu maturalnym?

10
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Set leksykalny to zadanie polegające na 
uzupełnieniu 2-3 zdań tylko jednym wyrazem, 
pasującym do wszystkich zdań.

Co to jest set leksykalny (lexical set)?11

W 2021 roku zadania otwarte pojawią się na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym. Będą to: 

• co najmniej 1 zadanie otwarte w części na 
znajomość środków językowych (tylko na 
poziomie rozszerzonym),

• wypowiedź pisemna.  

W 2023 roku zadania otwarte pojawią się w części 
podstawowej i rozszerzonej. Będą to: 

• co najmniej 1 zadanie otwarte na rozumienie  
ze słuchu,

• co najmniej 1 zadanie otwarte na rozumienie 
tekstów pisanych,

• co najmniej 1 zadanie otwarte na znajomość 
środków językowych,

• wypowiedź pisemna.

Ile zadań otwartych może pojawić się  
na egzaminie?

12

Znajomość środków językowych będzie 
sprawdzana na poziomie zdań oraz na poziomie 
tekstów. W arkuszu maturalnym w formule 
2023 na wszystkich poziomach: podstawowym, 
rozszerzonym, dwujęzycznym – zostały 
wprowadzone zadania otwarte w każdej części 
arkusza, w tym w znajomości środków językowych, 
czyli gramatyki i leksyki.

Ile zadań otwartych może pojawić się  
na egzaminie?

13

W 2021 roku czas na wykonanie poszczególnych 
zadań oraz czas całego egzaminu nie ulegnie 
zmianie i wynosi: 

• 120 minut na poziomie podstawowym,

• 150 minut na poziomie rozszerzonym,

• 180 minut na poziomie dwujęzycznym.

W 2023 roku czas trwania egzaminu nie zmieni 
się. Natomiast czas na wykonanie zadań na 
słuchanie zostanie wydłużony i wynosi: 

• na poziomie podstawowym ok. 25 minut, 
zamiast – jak do tej pory – 20 minut,

• na poziomie rozszerzonym ok. 30 minut, 
zamiast – jak do tej pory – 25 minut.

Czy czas trwania egzaminu ulegnie 
zmianie?

15

W 2023 roku w arkuszu na poziomie 
podstawowym będzie 49 zadań (48 i wypowiedź 
pisemna) zebranych w 10-13 wiązkach, na 
poziomie rozszerzonym 48 zadań w 10-13 
wiązkach, a na poziomie dwujęzycznym 46 zadań 
w 9-12 wiązkach.  

Wiązką nazywamy zbiór zadań, podpunktów 
połączonych w całość. 

Ile zadań otwartych może pojawić się  
na egzaminie?

14

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi 
otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych  
do uzyskania z egzaminu.

Ile procent trzeba zdobyć, aby zdać 
egzamin?

16
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W 2021 roku w maturze dwujęzycznej zajdą 
następujące zmiany: 

• oczekiwany średni poziom biegłości językowej 
(w skali ESOKJ), tj.  B2+ (C1 w zakresie 
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów 
pisanych),

• usunięto niektóre struktury gramatyczne: 
zdania w mowie zależnej niewymagające 
zmiany czasów, zdania warunkowe z inwersją 
typu Had I known..., formy emfatyczne.

W 2023 roku na maturze dwujęzycznej można 
spodziewać się: 

• wyższego oczekiwanego średniego poziomu 
biegłości językowej, tj.  C1+ (C2 w zakresie 
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów 
pisanych),

• nieco większej złożoności zadań (np. więcej 
elementów w zadaniach na dobieranie, więcej 
pytań itp.),

• dłuższych tekstów w sekcji rozumienia tekstów 
pisanych (łączna długość: ok. 1800–2100 
wyrazów).

Jakie zmiany zajdą w maturze 
dwujęzycznej?

17

Tak, podstawa programowa jest cały czas 
dokumentem obowiązującym w pracy 
nauczyciela. Wymagania egzaminacyjne, które 
weszły w życie 20 grudnia 2020 roku, pokazują 
jedynie, jaki zakres materiału z podstawy 
programowej obowiązuje na maturze i na co 
położyć największy nacisk, przygotowując 
uczniów do egzaminu. Pamiętać należy,  
że wprowadzone zmiany mają charakter 
tymczasowy i obniżenie wymagań nie oznacza 
pominięcia obowiązujących do tej pory zagadnień.

Czy w związku z obniżeniem wymagań 
egzaminacyjnych w 2021 roku, nauczycieli 
wciąż obowiązuje podstawa programowa?

18

Przygotowując uczniów do egzaminu warto: 

• utrwalać kluczowe słownictwo dotyczące 
wymaganych zakresów tematycznych,

• powtarzać struktury gramatyczne, które są 
niezbędne w tworzeniu wypowiedzi pisemnych,

• ćwiczyć zadania na środki językowe,

• przeanalizować przykładowe Arkusze 
maturalne, dostępne na stronie CKE.

O czym należy pamiętać przygotowując 
uczniów do egzaminu?

19

Terminy egzaminów głównych z języka 
angielskiego na 2021 rok są następujące:

• 6 maja 2021 (godzina 9:00) – egzamin 
maturalny z języka angielskiego na poziomie 
podstawowym,

• 7 maja 2021 (godzina 9:00) – egzamin 
maturalny z języka angielskiego na poziomie 
rozszerzonym, 

• 7 maja 2021 (godzina 9:00) – egzamin 
maturalny z języka angielskiego na poziomie 
dwujęzycznym, 

• 19–21 maja – część ustna egzaminu 
maturalnego. 

Egzaminy z języka angielskiego w terminie 
dodatkowym odbędą się:  

• 7 czerwca 2021 (godzina 9:00) – egzamin  
na poziomie podstawowym, 

• 8 czerwca (godzina 14:00) – egzamin na 
poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, 

• 7–8 czerwca – część ustna egzaminu.

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego 
odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku. 

Terminy egzaminów maturalnych w kolejnych 
latach 2022 i 2023 nie są jeszcze podane przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

*Szczegóły dotyczące egzaminów w kolejnych latach będą 
dostępne na stronie CKE w Harmonogramach egzaminów

Jakie są terminy egzaminów z języka 
angielskiego?

20
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Kiedy rozpocząć 
przygotowania  
do egzaminów 2023?
Nie jest tajemnicą, że egzamin maturalny w 2023 roku 
będzie trudniejszy od dotychczasowych egzaminów 
w formule 2015, szczególnie tych, których organizacja 
jest zgodna z Aneksem do Informatora o egzaminie 
maturalnym z języka angielskiego obowiązującym  
w roku szkolnym 2020/2021 

Start przygotowań egzaminacyjnych jest zależny  
od poziomu prowadzonych grup. Nasza seria dla szkół 
ponadpodstawowych My Perspectives daje możliwość 
stopniowego przygotowywania uczniów do matury 
już od pierwszej klasy, przemycamy wymagania 
egzaminacyjne w ciekawych treściach zadań.

Materiały do pobrania na  
www.nowaera.pl/mymaturaperspectives#prosty-tekst-materialy-do-pobrania

Do rozpoczęcia powtórzeń maturalnych w każdym 
momencie możesz wykorzystać zasoby używanej 
serii, w My Perspectives do dyspozycji są np.:  

• sekcje powtórzeniowe w podręczniku - Skills 
Review, dzięki którym nie będziz potrzebny 
samemu tworzyć dodatkowych zadań, one 
podsumują wiedzę uczniów w formacie 
maturalnym za Ciebie,

• zadania w typie maturalnym w zeszycie ćwiczeń 
– Lexical Review, dzięki którym przećwiczysz z 
uczniami środki językowe,

• gry, zabawy i zadania maturalne do druku z książki 
nauczyciela – Matura Activities -  a wśród nich 
nowości, takie jak lexical sets, których nie trzeba  
już szukać nigdzie indziej, a tym bardziej tracić 
czasu na układanie samemu, 

• gotowe dla każdego ucznia Matura Banki  
z ćwiczeniami do matury pisemnej i ustnej.

Przewodnik po zmianach – MATURA 2021, 2022, 2023
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Niezwykle ważnymi aspektami, które należy wziąć pod uwagę, są planowanie powtórek i systematyczność. Pracując  
z młodzieżą, wzmacniaj ich poczucie wartości i ułatwiaj im naukę poprzez małe porcje materiału oraz podejście  
krok po kroku. Osadzając powtórki w interesującym dla młodzieży, atrakcyjnym kontekście, zyskujemy pewność,  
że przygotowania maturalne będą dla uczniów przyjemnym elementem dnia, a nie żmudnym obowiązkiem.

Nowa Era w nadchodzących miesiącach  
da Ci wsparcie w takim podejściu, dlatego  
już teraz dołącz do naszego programu maturalnego  
na www.nowaera.pl/mymaturaperspectives,  
obserwuj nasze serwisy oraz media społecznościowe, 
a o Matura hacks, które pomogą Ci uporządkować 
przygotowania, poczytaj w artykule Justyny Mak 
www.nowaera.pl/angielski/blog/matura-hacks.

WYPRÓBUJ MATERIAŁY MY PERSPECTIVES!

Zobacz maturalne  
ćwiczenia z filmem  
w aplikacji Learning Apps



Pakiet  
materiałów  

do pobrania,  
z którymi już od jutra  

możesz zacząć  
przygotowania

Informator 
maturalny 

Prezentacja 
o zmianach 

wraz z wideo 
eksperckim

P E R S P E C T I V E S

DOŁĄCZ DO PROGRAMU

To kompleksowy plan działań gwarantujący efektywne przygotowanie Twoich uczniów do nowej matury 
z języka angielskiego. W przystępny sposób zaprezentujemy Ci, jakie zmiany zaszły w nowym egzaminie 
maturalnym. Otrzymasz wsparcie w postaci szkoleń oraz materiałów do wykorzystania zarówno w klasie,  

jak i podczas nauki zdalnej. Poznasz naszą cenioną wśród nauczycieli serię, której rozwiązania już od pierwszej  
klasy przygotowują uczniów do egzaminu dojrzałości. 

 

Wejdź na stronę www.nowaera.pl/mymaturaperspectives
i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy:



Zorganizuj z nami  
spotkanie zespołu  
przedmiotowego

Toniesz w papierach, sprawdzianach  
i przygotowaniach do nauki hybrydowej,  
a tu jeszcze najwyższy czas na spotkanie  
zespołu przedmiotowego? 

Zorganizuj je z nami! 

Przedstaw zmiany i podziel się przygotowanym  
przez nas przewodnikiem.

3 Zbierz zespół i gotowe! 

z naszą ekspertką, Ewą Drobek – dyplomowaną 
nauczycielką języka angielskiego i niemieckiego 
z osiemnastoletnim stażem w przygotowaniu  
do matury, Nauczycielem Roku Języka 
Angielskiego BAS 2018, wyróżnioną w konkursie 
Nauczyciel Roku 2019, laureatką Dedicated 
Teacher Award 2020.

2 Obejrzyj film

1 prezentację ze strony  
www.nowaera.pl/mymaturaperspectives

Pobierz

W razie wątpliwości, napisz do naszego zespołu: k.kepska@nowaera.pl, chętnie pomożemy. 


