Maturzyści o maturze

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

Justyna: wejście w dorosłość, zakończenie pewnego etapu.

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

Justyna: to jest oczywiste, że się przyda. Planuję iść na studia.

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

Justyna: póki co to najważniejszy egzamin edukacyjny. w życiu są też inne egzaminy, które

trzeba dobrze zdać. na przykład osiemnaste urodziny to też na pewiem sposób najważniejszy
egzamin w życiu. zobaczymy jak będzie potem.

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

e-math.pl: Jakiego przedmiotu boisz się najbardziej?
Justyna: chemia

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

A kalkulator? Justyna: Tak

A telefon? Justyna: Nie

A linijkę? Justyna: Tak

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

Justyna: właśnie cieżko. trochę się stresuje, dlatego teraz zaczęłam dbać o siebie, by w tych

dniach być jak najlepiej wypoczętym. Chodzę na spacery, zdrowe jedzenie, czytanie książek i nie
panikowanie.

e-math.pl: Znasz jakieś przesądy maturalne? Opisz je.
Justyna: nie ścinam włosów!!!

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

Justyna: po maturze zamierzam zrobić impreze dla najblizszych znajomych. zamierzamy sie

odstresować bo trzech latach ciezkiej pracy. potem w wakacje jakas dorywcza praca a potem
STUDIA

e-math.pl: Masz jakieś marzenia maturalne?

Justyna: tak. żeby poszło mi jak najlepiej,. nie chcę się zawieść.
e-math.pl: Co będziesz wspominać po szkole? Za czym będziesz tęsknić?

Justyna: ZA NICZYM. Jedynie za moimi super przyjaciółmi i znajomymi którzy pojdą inna drogą.
e-math.pl: Obawiasz się dorosłego życia? Co Cię przeraża? Co cię zachwyca?

Justyna: nic

e-math.pl: Czy brałeś kiedykolwiek korepetycje z jakiegokolwiek przedmiotu?
Justyna: Tak

A z matematyki? Justyna: Tak

e-math.pl: Kiedy zacząłeś szukać korepetycji z matematyki?
Justyna: w pierwszej klasie.

