Maturzyści o maturze

Wywiad z osobą przedstawiającą się jako Dorota
e-math.pl: W tym roku zdajesz maturę, z czym Ci się kojarzy ten egzamin?

Dorota: ważny egzamin od którego zależy bynajmniej moje być albo nie być, i oczywista rzecz ze
stresem

e-math.pl: Do matury kilkanaście dni. Nadal uczysz się do matury? Dorota: Tak
e-math.pl: Czy matura Ci się przyda w życiu?

Dorota: przyda mi sie z pewnoscia , teraz ogólnie wszędzie potrzebna jest matura , wiec do tego

nie mam najmniejszych watpliwosci

e-math.pl: Wszyscy mówią, że to najważniejszy egzamin w życiu. Napisz co to dla Ciebie znaczy?

Dorota: dla mnie to "furtka" do dorosłego życia

e-math.pl: Jak sądzisz, dlaczego ten egzamin nazywa się egzaminem dojrzałości?
Dorota: sprawdza na ile jesttesmy dorośli by pojsc dalej
e-math.pl: Jakiego przedmiotu boisz się najbardziej?
Dorota: Matematyka

e-math.pl: Czy wiesz co można wziąć na egzamin? Dorota: Tak.

A kalkulator? Dorota: Tak

A telefon? Dorota: Nie

A linijkę? Dorota: Tak

e-math.pl: Jak radzisz sobie z przedmaturalnym stresem? Masz jakieś sposoby?
Dorota: pozytywne myślenie

e-math.pl: Znasz jakieś przesądy maturalne? Opisz je.
Dorota:

e-math.pl: Czy możesz w liczyć na wsparcie znajomych, rodziny? Dorota: Tak
e-math.pl: Co planujesz po maturze? Masz jakieś plany na przyszłość?

Dorota: wyjazd za graniceestudiaaa,a i potem jakas pracaa
e-math.pl: Masz jakieś marzenia maturalne?

Dorota: zdac mature z MATEMATYKII !! i wyjsc z podniesiona głowa ze wszystkich egzaminów
e-math.pl: Co będziesz wspominać po szkole? Za czym będziesz tęsknić?

Dorota: napewno za humorem mojjej klasyy i oczywiscie koleżanek tych najblizyszch i oczywiscie

możliowsci jakie dawałą mi szkoła do realizacji

e-math.pl: Obawiasz się dorosłego życia? Co Cię przeraża? Co cię zachwyca?

Dorota: przeraza mnie usamodzielnienie , chociaz tez tegoo sie nie mogee doczekac
e-math.pl: Czy brałeś kiedykolwiek korepetycje z jakiegokolwiek przedmiotu?
Dorota: Tak

A z matematyki? Dorota: Tak

e-math.pl: Kiedy zacząłeś szukać korepetycji z matematyki?
Dorota: 6 miesiecy przed matura

