
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATura+ 
obowiązujący w Firmie Edukacyjno-Wydawniczej Elitmat od czerwca 2022 r. 

 

1. Projekt MATura+ realizowany jest przez Firmę Edukacyjno-Wydawniczą ELITMAT we 

współpracy z Fundacją Empiria i Wiedza powołaną przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego i ma na celu pomoc w nauce do matury poprzez udział w całorocznym (od 

października do kwietnia) kursie maturalnym z matematyki na poziomie 

podstawowym. 

2. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

3. Aby wziąć udział w Projekcie, należy zrealizować wszystkie kroki opisane na stronie 

rejestracji. 

4. W ciągu dwóch pierwszych tygodni od rozpoczęcia zajęć (czyli po 4 pierwszych 

lekcjach) Uczestnikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z uczestnictwa w 

Projekcie i całkowitego zwrotu wpłaconej kaucji. Po tym terminie zwrot kaucji 

odbywa się na zasadach określonych poniżej. 

5. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 200 zł na nr 

konta Firmy Edukacyjno-Wydawniczej ELITMAT: ING Bank Śląski 26 1050 1894 1000 

0097 5677 7364 

a. Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT zobowiązuje się do zwrotu kaucji, 

jeśli końcowa frekwencja i aktywność w formie wykonywanych testów, matur 

próbnych i ankiet informacyjnych danego Uczestnika wyniesie co najmniej 

60%. Będą one liczone w następujący sposób: 

i. Obecność na zajęciach zostanie odnotowana przez system wtedy, gdy 

Uczestnik bierze udział w lekcji w czasie rzeczywistym lub nadrabia 

nieobecność poprzez obejrzenie w innym terminie całego nagrania z 

lekcji. 

ii. Aktywność w formie wykonywanych testów, matur próbnych i ankiet 

informacyjnych zostanie odnotowana przez system wtedy, gdy 

Uczestnik uzupełni test/maturę próbną/ankietę na swoim koncie 

Kursanta w czasie rzeczywistym podczas danej lekcji lub uzupełni je w 

innym terminie po zakończeniu lekcji. 

b. Aktualna frekwencja i aktywność w formie wykonywanych testów, matur 

próbnych i ankiet informacyjnych będzie stale widoczna na koncie Kursanta 

na stronie www.dariuszkulma.elitmat.pl 

c. Z powyższego wynika, że Uczestnik, który nie będzie mógł brać udziału w 

kursie na żywo, ma możliwość mieć frekwencję i aktywność na poziomie 

100%. 

d. Poziom frekwencji i aktywności na zajęciach będzie weryfikowany na koniec 

każdego miesiąca kursu. Jeżeli nie wyniesie on co najmniej 60%, Uczestnik 

może zostać skreślony z listy osób biorących udział w projekcie, tracąc tym 

samym prawo do zwrotu kaucji na koniec projektu. 

http://www.dariuszkulma.elitmat.pl/


e. Do zwrotu kaucji będzie brany pod uwagę ten poziom frekwencji i aktywności 

na zajęciach, który będzie widoczny na koncie Kursanta w dniu matury 

podstawowej z matematyki.  

f. Wpłacona przez Uczestnika kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu kursu i 

podaniu wyniku przez Uczestnika (tj. w terminie do końca lipca 2023 roku) 

na konto bankowe podane przez Uczestnika lub jego Opiekuna prawnego. 

g. Jeśli zgłoszony Uczestnik nie zakwalifikuje się do finalnej listy Kursantów, 

firma ELITMAT zobowiązuje się do zwrotu kaucji w terminie 2 tygodni od 

ogłoszenia finalnej listy Kursantów. 

6. Zwolnienie z wpłaty kaucji jest możliwe w indywidualnych przypadkach o uzgodnieniu 

z nauczycielem danego Uczestnika. 

7. Program kursu opiera się na wymaganiach do matury 2023 z matematyki na poziomie 

podstawowym opublikowanych przez CKE. 

8. Program kursu zostanie dostosowany do wymagań danej formuły matury 2023, co 

oznacza oddzielne grupy dla uczniów z liceum (którzy zdają maturę 2023 w nowej 

formule) oraz dla uczniów z technikum (którzy zdają maturę 2023 w starej formule). 

9. Kurs składa się z 106 godzin lekcyjnych realizowanych w systemie dwóch 

dziewięćdziesięciominutowych spotkań tygodniowo. W sytuacjach koniecznych do 

wypracowania limitu godzin programowych, mogą zostać wprowadzone zajęcia 

dodatkowe w terminie uzgodnionym z Kursantami. 

10. Kurs rozpoczyna się w październiku i poprzedzony jest zajęciami wstępnymi, które 

odbędą się w ostatnim tygodniu września 2022 roku. 

11. Kurs prowadzony jest w formie ONLINE. 

12. Kursant zobowiązuje się do poinformowania firmy ELITMAT o uzyskanym przez niego 

wyniku na egzaminie maturalnym z matematyki podstawowej w terminie 3 dni od 

dnia uzyskania wyniku.  


