Maturzyści o maturze

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

Natalia: przede wszystkim ogromnym stresem. Podchodzę chyba do tego za poważnie i to
dlatego. Wielkie skupienie i przelewanie swojej wiedzy na papier - to jest to!

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

Natalia: Przyda się czy nie przyda, pewnie wiele osób zadaje sobie to pytanie. Przyda się po to,

aby iść na wymarzone studia. A już czy studia są przydatne to już zależy od wybranego kierunku
i czy znajdziemy po nim pracę czy nie.

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

Natalia: Jeden z ważniejszych, ale pewnie nie najważniejszy. Myślę, że jest pierwszym który

naprawdę decyduje o naszym przyszłym życiu. Później na studiach czeka nas sesja nazywana
przez moich znajomych- studentów "małą maturą", która odbywa się co pół roku...

Wp

e-math.pl: Jak sądzisz, dlaczego ten egzamin nazywa się egzaminem dojrzałości?

Natalia: Ponieważ wykazujemy się tam wiedzą którą zdobyliśmy przez cały dotychczasowy proces
naszej edukacji. On decyduje o tym co chcemy robić w dalszym życiu (przynajmniej powinien)...
e-math.pl: Jakiego przedmiotu boisz się najbardziej?

Natalia: matematyki

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

A kalkulator? Natalia: Tak

A telefon? Natalia: Nie

A linijkę? Natalia: Tak

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

Natalia: Stres jest prze-okrutny. Najlepiej zrelaksować się z przyjaciółką albo chłopakiem przy

gorącej czekoladzie. A kiedy nie ma na to czasu to szybka herbata z melisą albo po prostu
głębokie wdechy i liczenie do 10, ewentualnie do 1345.
e-math.pl: Znasz jakieś przesądy maturalne? Opisz je.

Natalia: Nie można ścinać włosów przed maturą. I jak zatańczymy poloneza dla Fredry na
wrocławskim rynku to na pewno zdamy maturę ;)

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

Natalia: Na najdłuższe wakacje planuję podróż z chłopakiem do Francji. A potem idziemy na
wymarzone studia :)

e-math.pl: Masz jakieś marzenia maturalne?

Natalia: Z historii i angielskiego chciałabym mieć około 70 %. A z polskiego marzy mi się ponad
80 :)

No i zaliczyć matmę, jakkolwiek, może być 31 %.
e-math.pl: Co będziesz wspominać po szkole? Za czym będziesz tęsknić?
Natalia: Wiele radosnych chwil, które mnie tu spotkały. Za wieloma
osobami, z którymi pewnie już się nie spotkam. Za niektórymi

nauczycielami, na przykład panią od historii. Za wycieczkami szkolnymi i obozami naukowymi,
był to naprawdę wesołe chwile.
Chwila, któr

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

Natalia: Zachwyca mnie i jednocześnie wzbudza obawy brak kontroli ze strony rodziców. Świetnie
będzie żyć na własną rękę, ale boję się że czasem mogę stracić kontrolę. Świetnie będzie móc
samemu decydować o sobie.

Będę tęsknić za porankami z mamą przy śniadaniu :(
e-math.pl: Czy brałeś kiedykolwiek korepetycje z jakiegokolwiek przedmiotu?
Natalia: Tak

A z matematyki? Natalia: Tak

e-math.pl: Kiedy zacząłeś szukać korepetycji z matematyki?

Natalia: w drugiej klasie gimnazjum i od września zacznę je na nowo

