ANEKS do Przedmiotowego Systemu Oceniania

MATURZYSTA:
 do końca września danego roku szkolnego wybiera temat prezentacji maturalnej,
w deklaracji zapisuje nr działu, nr tematu i pełne jego brzmienie, zgodnie z zapisem
w szkolnym zestawie tematów na ustny egzamin maturalny w danej sesji;
 w październiku, po podjęciu decyzji o wyborze tematu, analizuje go przed
nauczycielem (ustnie). Polonista sprawdza poprawność rozumienia tematu;
 do 15 grudnia przedstawia wstępną bibliografię - literaturę podmiotu i przedmiotu
( nie mniej niż po trzy pozycje), którą zdający musi bezwzględnie znać na egzaminie
maturalnym. Bibliografia musi być sporządzona zgodnie z przyjętymi w ZSŁ
zasadami opisu bibliograficznego - wystawiana jest ocena;
 w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (nie później niż do końca lutego)
przedstawia w czasie konsultacji plan prezentacji i koncepcję rozwinięcia tematu;
 w II semestrze – w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły – ma
obowiązek przystąpić do próbnych ustnych egzaminów maturalnych i przedstawić
pełną prezentację -wystawiana jest ocena.
 Na miesiąc przed pierwszym egzaminem w danej sesji egzaminacyjnej (nie
później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej w kraju)
przekazuje przewodniczącemu SZE za pośrednictwem sekretariatu –
w 3 egzemplarzach w trzech osobnych koszulkach – bibliografię, informację
o materiałach pomocniczych i planie prezentacji.
WAŻNE :
 Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do
części ustnej egzaminu z języka polskiego.
 Razem z bibliografią zdający przedkłada informacje o materiałach pomocniczych
i środkach technicznych, które chce wykorzystać podczas egzaminu (brak zapisu
jest jednoznaczny z rezygnacją z ich wykorzystania podczas egzaminu).
 Materiały pomocnicze, które zdający może (o ile temat na to pozwala)
wykorzystać podczas egzaminu, to np.: wykonany przez siebie film, nagranie
wywiadu lub wypowiedzi (np. gwarowej), fragmenty z literatury pełniące rolę
cytatu, reprodukcje dzieł sztuki, kadry z filmu, fotografie (np. zabytków
architektury), nagrania muzyczne.
 Zdający może korzystać z planu prezentacji pod warunkiem, że uwzględnił
go w materiałach pomocniczych.
 Objętość planu prezentacji ( bibliografia +ramowy plan wypowiedzi) nie może
przekraczać jednej strony formatu A4).
 Bibliografia i plan muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
 Bibliografie i plany prezentacji przechowywane są w gabinecie dyrektora.

