Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji
Regulamin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy matematyczno-architektonicznej
1. Cel
Celem sprawdzianu jest sprawdzenie uzdolnień matematyczno–logicznych kandydata.
Sprawdzian obejmuje zagadnienia dotyczące:
a) umiejętności rachunkowych
b) umiejętności stosowania podanych zasad i reguł oraz tworzenia własnych zasad i
uogólnień
c) znajomości figur płaskich
d) wyobraźni przestrzennej
e) umiejętności odwzorowania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie
f) umiejętności posługiwania się mapą

2. Zasady dopuszczenia do sprawdzianu predyspozycji
Wymogiem formalnym dopuszczenia do sprawdzianu jest:
a) Złożenie w sekretariacie szkoły wniosku do 30 maja 2022r do godz. 15.00, zgodnie z
harmonogramem rekrutacji
b) Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (legitymacji szkolnej )
3. Termin sprawdzianu
Termin sprawdzianu podany jest w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego
ogłaszanego przez Ministra Edukacji i Nauki
4. Przebieg sprawdzianu
Sprawdzian składa się z :
a) części pierwszej - kandydat otrzyma do rozwiązania trzy zadania w
nieprzekraczalnym czasie 45 minut
b) części drugiej - kandydat otrzyma do rozwiązania dwa zadania w nieprzekraczalnym
czasie 60 minut
Części sprawdzianu oddzielone są 15-minutową przerwą.

5. Forma egzaminu i punktacja
Sprawdzian składa się z pięciu zadań otwartych kilkuetapowych. Poszczególne etapy różnią
się trudnością. Opis zadań i maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w
poszczególnych zadaniach:
Część I
a) Zadanie 1 – 10 pkt: sprawdza umiejętności rachunkowe kandydata, umiejętność
wykonywania podstawowych działań i stosowania nawiasów
b) Zadanie 2 – 15 pkt: sprawdza umiejętność rozumienia i stosowania podanych zasad oraz
umiejętność formułowania reguł i ich wykorzystania w zadaniu
c) Zadanie 3 – 15 pkt: sprawdza znajomość własności figur płaskich
Część II

d) Zadanie 4 – 30 pkt: bada umiejętność postrzegania przestrzennego oraz odwzorowania
przestrzeni na płaszczyznę
e) Zadanie 5 – 30 pkt: sprawdza umiejętność posługiwania się mapą i jej skalą.

6. Zaliczenie sprawdzianu
Warunkiem koniecznym otrzymania punktów ze sprawdzianu predyspozycji jest
przystąpienie do obu części. Maksymalna liczba możliwych do otrzymania punktów wynosi
100. Aby zaliczyć sprawdzian kandydat musi uzyskać minimum 30 punktów z obu części
sprawdzianu.
W końcowym etapie rekrutacji ilość uzyskanych punktów ze sprawdzianu predyspozycji
będzie sumowana z liczbą punktów uzyskanych w standardowym procesie rekrutacji.
7. Organizacja sprawdzianu
a) Na test należy zgłosić się minimum 30 minut przed godziną rozpoczęcia z dowodem
tożsamości ze zdjęciem lub legitymacją szkolną.
b) W trakcie przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu można opuścić salę
egzaminacyjną, ale nie można opuścić terenu szkoły objętego sprawdzianem
c) Kandydaci nie mogą posiadać przy sobie żadnych urządzeń elektronicznych (nap.
Telefonów komórkowych)
d) Rodzice nie są wpuszczani na teren szkoły objętej sprawdzianem
8. Techniczna organizacja sprawdzianu predyspozycji
a) XXI LO - organizator sprawdzianu przygotowuje i dostarcza opieczętowane arkusze
papieru, kalkulatory proste i inne pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzenia
sprawdzianu
b) Kandydat we własnym zakresie przynosi : długopisy z czarnym wkładem, ołówki,
kolorowe kredki ( minimum 10 kolorów,) linijkę, cyrkiel
9. Wyniki sprawdzianu
Wyniki sprawdzianu oraz terminy wglądu do prac podawane są do wiadomości kandydatów
w harmonogramie rekrutacji.

Uwaga. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę egzaminacyjną

