SZANOWNI PAŃSTWO,
Mamy przyjemność przedstawić innowacyjny portal
internetowy „Matma w Głowie”, który umożliwia
uczniom sprawdzanie kompetencji.
Niniejsza oferta skierowana jest do nauczycieli
matematyki w szkołach średnich, którzy pragną
wprowadzać nowoczesne metody nauczania.

Skrócenie czasu poświęcanego
na przygotowanie, sprawdzenie
i ocenę testów i sprawdzianów
nawet o 90%

Nasz system
oferuje

Kluczowe
korzyści

Premia do 750 zł brutto
miesięcznie

Skuteczna diagnostyka
obecnego stanu wiedzy ucznia

TESTY ADAPTACYJNE

PRÓBNE ARKUSZE
MATURALNE

– test dostosowuje trudność kolejnych zadań do poziomu wiedzy
ucznia, dzięki czemu w krótkim czasie
sprawdzany jest poziom opanowania kompetencji z każdego działu
matematyki. Dopasowane polecenia sprawiają, że uczeń nie traci czasu na rozwiązywanie zbyt łatwych
bądź zbyt trudnych zadań.

– idealne testy dla przyszłych
maturzystów chcących sprawdzić
się przed egzaminem dojrzałości
z matematyki.

Zalety
systemu
ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ
PROGRAMOWĄ
Badane kompetencje w pełni
pokrywają zakres wymagany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej
(MEN),
natomiast
schemat
arkuszy maturalnych jest zgodny
z wytycznymi Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej (CKE).

RAPORTY

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Przejrzyste raporty dla ucznia,
rodzica oraz nauczyciela dają
rzetelny obraz poziomu wiedzy
ucznia
umożliwiający
skupienie
się na kluczowych obszarach
wymagających poprawy.

Dzięki
szczegółowym
raportom
nauczyciel może się skupić na
nauczaniu kluczowych obszarów,
w których uczeń ma braki zamiast
poświęcać wiele godzin na ich
identyfikacje.

Nauczycielom,
chcącym rozpocząć z nami
współpracę oferujemy:
1. Miesięczną premię w wysokości
do 750 zł brutto
2. Pełny darmowy dostęp do portalu
Matma w Głowie

Jak to działa?

1

2

3

20% wartości wykupionych
abonamentów z tytułu
polecenia trafia na konto
nauczyciela

Rozliczenie i przelew premii
następuje raz na miesiąc

Nauczyciel, aby uzyskać premię musi
przesłać opinię na temat systemu
oraz zgodzić się na jej publikację
na stronie portalu
www.matmawglowie.pl

Jak rozpocząć
z nami współpracę?
1. Należy zarejestrować się na portalu www.matmawglowie.pl
podając swój adres e-mail oraz wysłać wiadomość o treści
„Nauczyciel” pod adres polecam@maturawglowie.pl
z zarejestrowanego adresu e-mail.

Zespół Wsparcia:
biuro@maturawglowie.pl

2. W terminie 1 dnia od otrzymania wiadomości na podany adres
e-mail zostaną przesłane szczegółowe zasady współpracy, a konto
Nauczyciela zostanie zasilone bezpłatnym abonamentem.
3. Nauczyciel otrzyma również kod promocyjny, który będzie
przekazywał uczniom w celu identyfikacji polecającego.

Regulamin Programu:
www.matmawglowie.pl/strony/program-polecen-21/

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY I KONTAKTU.
Z PRZYJEMNOŚCIĄ UDZIELIMY WSZELKICH WYJAŚNIEŃ.

