
 

NAZWA KURSU I OBSZAR WIEDZY 

Nazwa kursu  HISTORIA – INTENSYWNY KURS MATURALNY 

(KURS INTERNETOWY) 

OPIS KURSU 

Opis programu kształcenia 

 

 

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z historii 

na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, 

jak i uczniów klas II. Kurs prowadzony będzie metodami m-learningu 

(mobilne uczenie się z wykorzystaniem przenośnego, 

bezprzewodowego sprzętu jak laptopy, palmtopy, a także 

nowoczesne telefony komórkowe, tzw. smartfony) w okresie styczeń 

– kwiecień 2015 roku. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu po 

3 godziny lekcyjne w okresie 12 tygodni. Dodatkowe zajęcia (12 

godzin) poświęcone będą rozwiązywaniu testów nowej matury. Kurs 

maturalny z historii będzie miał formę mieszaną, na którą składają 

się: 1) wykłady, konwersatoria, prace z materiałami źródłowymi 

prowadzone metodą wideo-konferencji (Skype), 2) prace domowe, 3) 

testy, 4) próbne matury. 

Cel kursu - osiągane przez 

słuchacza efekty 

kształcenia, kompetencje i 

kwalifikacje 

 

Przygotowanie do nowej matury poprzez: powtórzenie, 

usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas 

wykładów powtórzony zostanie materiał z historii w zakresie 

podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. 

Zwrócona zostanie szczególna uwaga na pracę z tekstami 

źródłowymi, z mapą, ze źródłami statystycznymi i ikonograficznymi. 

Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane 

będą testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach 

zajęć Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały pomocnicze do pracy 

na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. 

LICZBA GODZIN, CENA KURSU, WYMAGANE DOKUMENTY 

Liczba godzin  120 

 

Cena kursu (w tym cena za 

godzinę zajęć) 

340,- zł (2,83 zł. za godzinę przy 20 słuchaczach) 

Wymagane dokumenty • dla uczniów 2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej - zaświadczenie 

o statusie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. 

• dla osób przystępujących do matury - deklaracja 

przystąpienia do matury 

• dla osób które nie zdały egzaminu maturalnego - świadectwo 

ukończenia szkoły średniej. 



DANE KONTAKTOWE 

Instytut ih@ajd.czest.pl 

al. Armii Krajowej 36a (dojazd od ul. Worcella) 

42-200 Częstochowa 

tel./fax. (+48) 34 361 41 14 lub (+48) 34 361 31 20 wew. 201 

e-mail: ih@ajd.czest.pl 

facebook: Instytut Historii 

 

Terminy odbywania zajęć styczeń-kwiecień 2015 r. 

 

Miejsce odbywania zajęć al. Armii Krajowej 36a (dojazd od ul. Worcella) 

42-200 Częstochowa 

Autor kursu dr Norbert Morawiec 

 

 

 


