
International Baccalaureate Diploma Program – Program Matury Międzynarodowej 

w IX LO w Rzeszowie 

 

Harmonogram działań: 

październik 2019 r. zakończenie procesu autoryzacji 

marzec 2020 r. wizyta w naszej szkole komisji akredytacyjnej z Genewy 

wrzesień  2020 r. start pierwszego rocznika w ramach  programu międzynarodowej matury 

IB 

maj 2022 r. pierwsza grupa naszych licealistów przystępuje do  matury międzynarodowej  

 

Bieżące działania szkoły: 

nasi nauczyciele są obecnie sukcesywnie szkoleni przez centrum IB  w Genewie oraz 

otrzymują certyfikaty uprawniające ich do nauczania w systemie  IB 

szkoła jest wyposażana w odpowiednie pomoce naukowe i laboratoryjne oraz niezbędne 

podręczniki i literaturę 

systematyczny kontakt z naszym koordynatorem w Genewie 

 

O programie IB DP 

program matury międzynarodowej IB jest realizowany przez dwa lata. Po pierwszej klasie 

(w przypadku liceów 3- letnich) oraz po drugiej (w przypadku liceów 4-letnich), 

uczniowie, którzy wybiorą system IB uczęszczają tylko na zajęcia z wybranych przez siebie 

przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym programu IB 

przedmiot wybrany na poziomie podstawowym jest realizowany w wymiarze 4 godzin 

tygodniowo (w sumie 150 godzin), natomiast na poziomie rozszerzonym 6 godzin tygodniowo 

(240 godzin w sumie) 

nauka odbywa się w  języku angielskim (z wyjątkiem języka polskiego i języków obcych) 

uczniowie muszą dokonać wyboru 6 grup przedmiotowych: 

Grupa 1: Język A - pierwszy język (polski) 

Grupa 2: Język B - drugi język obcy (angielski, hiszpański, niemiecki) 

Grupa 3: Nauki społeczne – ekonomia, wos 

Grupa 4: Nauki eksperymentalne - chemia, fizyka, biologia 

Grupa 5: Nauki matematyczne – matematyka, matematyka zaawansowana 

Grupa 6: Przedmioty artystyczne – sztuka (lub trzeci nowożytny język obcy, drugi przedmiot 

z grupy 3, 4, 5) 



 

 Oprócz nauki 6 przedmiotów obowiązkowych elementami programu są również: 

TOK – Teoria Wiedzy – przedmiot realizowany z wymiarze 2 godzin tygodniowo, ma 

charakter kursu filozoficznego, gdzie poruszane są zagadnienia z zakresu etyki, moralności 

oraz filozofii. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. 

Stanowi krytyczną, twórczą refleksję w odniesieniu do nauki, procesu nauczania i 

wychowania, a także otaczającego nas świata. Przedmiot zostaje zaliczony na podstawie 

ustnej prezentacji oraz eseju.  

 CAS – Kreatywność, Akcja, Wolontariat – to program rozwoju osobistego. Wymaga 

zrealizowania minimum 150 godzin zegarowych na aktywność o charakterze społecznym, 

kontakt ze sztuką, rozwój fizyczny. Podstawą zaliczenia jest dzienniczek prowadzony przez 

ucznia, którym zamieszcza wszelką dokumentację związaną ze swoją aktywnością 

EE (esej) – praca badawcza pisana samodzielnie przez ucznia pod okiem promotora z 

wybranego tematu nadesłanego przez centrum w Genewie. Pod względem poziomu 

Extended Essay można usytuować między pracą magisterską a pracą konkursową na 

olimpiadę przedmiotową (np. z biologii lub geografii). Promotorem takiej pracy, pisanej w 

języku angielskim, jest nauczyciel danego przedmiotu. Uczniowie powinni rozpocząć pisanie 

pracy w drugim semestrze pierwszego roku nauki w ramach IB. Praca musi być całkowicie 

oryginalna (własne obserwacje, badania, wnioski). 

 

Ocenianie 

W systemie IB nauczyciel nie ma obowiązku wystawiać ocen końcowych na każdy semestr 

czy też po pierwszym roku nauki. Jednakże w większości szkół IB co jakiś czas dokonuje się 

oceny każdego ucznia (testy na zakończenie przerobionego działu, ocena eksperymentów z 

przedmiotów w grupie 4, przygotowania do matury IB). 

 

Obowiązująca skala ocen w szkołach IB: 

1 - very poor (bardzo słaby); 

2 - poor (słaby);  

3 - mediocre (mierny);  

4 - satisfactory (dostateczny 

5 - good (dobry);  

6 - very good (bardzo dobry); 

7 - excellent (doskonały, celujący). 

 

Według powyższej skali dokonuje się oceny prac egzaminacyjnych na maturze 

międzynarodowej. 

Zarówno TOK jak i Extended Essay oceniane są według podobnej skali ocen: 



A - excellent (doskonały); 

B - good (dobry); 

C - satisfactory(dostateczny); 

D - mediocre (mierny); 

E - elementary (elementarny, podstawowy). 

 

 Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne 

W programie Międzynarodowej Matury funkcjonują pojęcia oceniania wewnętrznego i 

oceniania zewnętrznego. Chodzi o to, że pewne zadania wykonywane w trakcie dwóch lat 

nauki są oceniane przez nauczyciela prowadzącego i potem niektóre z nich wysyłane do 

moderatora (ocenianie wewnętrzne). Inne zadania są pisane przez uczniów w domu i 

wysyłane do oceny przez egzaminatora IB (ocenianie zewnętrzne). Wszystkie prace 

egzaminacyjne podlegają ocenianiu zewnętrznemu przez egzaminatorów IB z całego świata. 

Na całkowity wynik ucznia z danego przedmiotu składają się wszystkie noty uzyskane w 

wyniku oceniania wewnętrznego i oceniania zewnętrznego. 

 

Ocena na dyplomie 

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie IB to 45 (6 przedmiotów po 7 pkt. = 

42, EE + TOK do 3 pkt.). Należy jednak pamiętać, że uczeń, choćby geniusz, który nie 

przepracuje wymaganej liczby godzin w ramach CAS (nie zaliczy CAS) nie otrzyma dyplomu. 

Aby uzyskać dyplom IB muszą zostać spełnione wszystkie warunki konieczne do uzyskania 

oceny z każdego z sześciu przedmiotów oraz dodatkowe wymagania programu IB 

 

 Dopuszcza się zdawanie egzaminów w max.3 sesjach egzaminacyjnych w celu spełnienia 

wymaganych kryteriów i uzyskania dyplomu IB. 

 

 

WAŻNE ! 

w Polsce matura IB jest traktowana na zasadach świadectwa dojrzałości, większość uczelni 

ma bardzo korzystny przelicznik ocen IB /w szczególności uniwersytety medyczne/  co 

ułatwia aplikację na studia. Niektóre uczelnie przyjmują absolwentów klas IB pomijając 

tradycyjny proces rekrutacji albo na szczególnych zasadach 

za granicą dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy na wielu uczelniach  całego 

świat, jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, 

Cambridge) lub SAT (Massachusetts Institute of Technology) 

 

 


