
Załącznlk nr 2 do Regulanrinu Rekrutacji
Regulami n testu do kl asy matem aty cznej (uniwersyteckiej )

1. Cel.
Podstawowym celem testu jest sprawdzenie predyspozycji i uzdolnień matematycznych kandydatów ze
szczegÓlnyrn uwzględrrienienr 1ogicznego rnyślenia i abstrakcyjnego rozutnowania. Sprawdzane
umiejętności będą stanowiły podstawę dla zadań. które będą stawiane ucztriom tei klasy w czasie
r ealizacji progranu klasy matematycznej .

2. Zaltczęnie testu.

Karrdydat zalicza test z wynikiem pozlyrvnyrn jeśli uzyska wynagany w danym roku wynik punktowy
(prog zaltczenia). Próg zall,częniajest wyznaczany przez Komisję w skali procentowej i ogłaszany po
zakończeniu testu, Pozy,tywrry wynik testu watunkuje zakwalifikowarrie się kandydata do dalszej części
procedury rekrutacyjnej do klasy matenratycznej,

3. Forma testu i punktacja.

Test kwalifikacyjny składa slęz7 krótkich zadań pisemnych w formie otwartej.
4. Zakreswymagań.

Wymagane jest opanowanię w całości materiału z matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

W szczególności kandydat powinien:
- wykazać się unriejętnością wykonl,wania operacji raclrunkowych na liczbaclr rzeczywistych,

takżę z uzycienr pierwiastkowania,
- uprasz,czać wyrazenia algebraicztre,
, rozwtązywaĆ zagadnienia w oparciu o podstawowe właściwości zbioru liczb naturalrrych,

stosować ceclry podzielności liczb,
- stosować rór,vnania i nierówności stopnia pierwszego z jedrrą niewiadorną
- budować nrodel matenratyczny, w oparciu o który rozwiązuje się zadania tekstowe,
- rozulnieĆ i stosowaĆ własności podstawowych wielokątów nr.in. w związku z obliczanięrn pól i

obwodów,

- swoboclnie posługiwać się właściwościarni trójkąta równobocznego,
- wykorzystyvać twierdzenia Pitagorasa i odwrotne do niego do obliczeń zalezności między

długościami boków rozw ażanej fi gury.

Ponadto kandydat powinien:

- dokonyr,vać obliczeń przy pomocy wzorów skróconego mnozenia,
- sprawnie rozwiązywać układy dwóch równań o dwóch niewiadomych.

5. Pomoce.
a) Kandydaci zgłaszająsię na test z własnymi przyborarni piśmienniczyrni, linijką i cyrklem.
b) Kandydaci otrzymują od komisji opieczętowanę arkusze papieru przęznaczone na czystopisy i

brudnopisy.

c) Podczas testu zdecydowanie zaleca się niekorzystanię z kalkulatora. Kandydaci mogą jednak
posiadać prosty kalkulator czterodzialaniowy.

6. Ramy czasowe.

a) Na wykonanie wszystkich zadań przęznacza się 75 minut od clrwili podania kandyclatom treści
zadań.

b) Nie przewicluje się przerwy w trakcie pisania testu.

1. Dopuszczenie do testu.

Wymogiern fomlaltryn dopuszczenia do testu jest:

a) złożęnie w sekretariacie szkoły wypełnionego druk-u ,,ZgŁoszenia na sprawdzian uzdolnięń
kierunkowyclr" druki są do pobrania w sekretariacie i na stronie szkoły www.1o3.wroc,pl,

b) posiadarrie waznej, podbitej przez szkołę legityrnacji z aktualnym zdjęciem lub ważnego
paszpottu.
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8. Organizacja.

a) Na test należy zgjosić się przed salę egzaminacyjną minimum 30 minut przed, godziną
rozpoczęcia

b) Kandydaci nie mogąpodczas trwania testu optlszczaó sali egzaminacyjnej.
c) W czasie testu niedozwolone jest spozywanie posiłków.
d) Kandydaci nie mogą riteć przy sobie żadnych urządzeń umozliwiających kontaktowanie się z

innymi osobami, np. telefonów komórkowych.
e) Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydaci zobowiązani są okazać legitymację szkolną

lub irny dokument tożsamości.

f) Rodzice nie sąwpuszczani na teren szkoły objęty egzaminem.
Wyniki testu.

Wyniki testu sąpodawane do wiadomości kandydatów w terminie określonym w harmonogramie
rekrutacji (Załączniknr 3 do Regulaminu Rekrutacji).
procedura odwoławcza.
Odwołanie od wyniku testu mozna składać w trybie określonym w Regulaminie rekrutacji w części
,,Rekrutacja do klas autorskich" w tęrminie podanym w harmonogramie rekrutacji (Załącznlknr 3),

Kandydaci mają prawo do wglądu do swoich prac w terminie i w formie określonej w harmonogramie
rekrutacj i (Załącznlk nr 3),

Osoby spóźnione na test nie sąwpuszczane na salę egzaminacyjną,
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