
  

  

Przecieki maturalne 2014, ujawniamy 
tajne materiały. 
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„Skandal”, krzyczą jedni. „To nie 
wiarygodne” – krzyczą inni. Coraz więcej protestujących rodziców zbiera się przed 
sejmem. „Dzięki Bogu udało się zdobyć tegoroczne arkusze maturalne!” - mówią 
zdenerwowani rodzice, przecież nasze dzieci zdają matury już za niedługo. O co 
chodzi? Niestety, zbyt wiele nie wiemy, ale to, co udało się ustalić, jest wstrząsające. 
Wiemy, że chodzi o niespodziewane zmiany w tegorocznych arkuszach maturalnych. 
I wiemy, że dotyczy to głównie matematyki. 
 
Dziś rozpoczął się protest przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. “To skandal, że 
tegoroczni maturzyści dowiadują się tak późno o zmianach na maturze” - mówi matka 
jednego z nich. “Będziemy protestować” - mówi druga. „Jak oni sobie poradzą?”, płacze 
inna. 
 
Minister próbował uspokoić protestujących: “Bardzo nam przykro, że zmiany wprowadzamy 
w ostatnim momencie, ale musimy przecież wymagać od naszych uczniów aktualnej 
wiedzy. W świetle niedawnych odkryć musimy dokonać zmian. Projekt nowej ustawy trafił 
już do Sejmu. Nowe wytyczne maturalne będą opublikowane jeszcze w tym tygodniu. 
Dołożymy wszelkich starań, aby nie utrudniło to przygotowań tegorocznym maturzystom 
i ich rodzinom.” 
 
Zaskakujący jest fakt dopuszczenia na egzaminie maturalnym długopisów w kolorze 
zielonym. Jest to związane z nowymi standardami unijnymi w promowaniu ekologii na 
terenie Unii Europejskiej. Mówi się, że będzie można też zabrać ze sobą korepetytora, ale 
tylko jednego. 
 
Jest też oficjalna odpowiedź Unii Europejskiej w sprawie zmian na tegorocznej maturze. 
Główny deputowany Komisji ds. Rozwoju Ekologii, Mr. Prank, powiedział: “Wprowadzamy 
nowe standardy pisania matur, pierwsze wytyczne zostały już wysłane do poszczególnych 
krajów - niektóre się szybko dostosowały, inne nadal zwlekają.” Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że zmiany będą dotyczyć głownie tabliczki mnożenia. Od tego roku popuszczone 
będzie na maturach między innymi dzielenie przez zero. Nasi specjaliści nadal próbują 
uzgodnić wynik takiego działania.  
 
Kolejną proponowaną zmianą jest wprowadzenie specjalnych okryć głowy dla wszystkich 
maturzystów. 



  

  

 

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości UE 
tu: tegoroczne okrycia maturalne zgodnie 
z wytycznymi w Korei Płd. 

Udało się też zdobyć kilka pewniaków maturalnych, a zatem zachęcamy maturzystów do ich 
rozwiązania. 
 
Oto one: 
 
Zadanie za 1 pkt: 
ile jest kropek w wielokropku… 
 
Zadanie za 5 pkt. 
Spełnij swoje maturalne marzenie, nakarm balonik i zbierz jak najwięcej procentów 
maturalnych 
http://www.e-math.pl/quiz/eMathowyBalonik.html 
 
Zadanie za 10 pkt.: 
Znajdź błąd w wyliczeniach 2 = 1 
 
 
więcej żartów i zabaw na http://www.e-math.pl/news 
 
 
Gotowi do matury? Chcecie poćwiczyć zadania z przykładowej matury na przyszły sezon 
2014/2015 i zobaczyć jak inni będą mieli?  
Oto link: http://www.e-math.pl/matma/matura/arkusze.php 
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