Maturzyści o maturze

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

Klaudia: Przyciasną garsonką, niewygodnymi butami i sercem usiłującym wyskoczyć z mojej klatki
piersiowej po przeczytaniu pierwszego zadania, którego z całą pewnością nie omawiałam nigdy
na lekcji.

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

Klaudia: Owszem...

I doszłam do wniosku, że najlepiej przydałaby się zdana.
e-math.pl: Wszyscy mówią, że to najważniejszy egzamin w życiu. Napisz co to dla Ciebie znaczy?

Klaudia: Musi być najważniejszy, bo wszyscy się tak bardzo nim przejmują i rodzice każą mi go
dobrze napisać.

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

Pewnie ma to jakiś związek z...

Nie było mnie jak to tłumaczyli.
e-math.pl: Jakiego przedmiotu boisz się najbardziej?
Klaudia: matematyki

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

A kalkulator? Klaudia: Tak

A telefon? Klaudia: Nie

A linijkę? Klaudia: Tak

e-math.pl: Jak radzisz sobie z przedmaturalnym stresem? Masz jakieś sposoby?
Klaudia: Próbowałam medytacji, ale w ogóle nie działała.

Zakupy bardzo pomagają. Tylko nie kupowanie ubrań! U mnie skończyło się to napadem złości i
płaczu.

Słyszałam jeszcze o śpiewaniu, które ponoć wytwarza endorfiny. Należy tylko uważać, bo
zaobserwowałam, że na moich rodziców działa to zupełnie na odwrót.
e-math.pl: Znasz jakieś przesądy maturalne? Opisz je.
Klaudia: Oj, znam!

1) Jeśli nie możesz zdecydować się na jakąś odpowiedź, strzelaj w "b" (jest to udowodnione
matematycznie, że ta odpowiedź pada najczęściej)

2) Zaraz przed maturą daj się kopnąć w tylną część ciała, ale tylko nieparzystej liczbie osób i

lepiej żeby Cię lubiły, bo potem ciężko jest wysiedzieć te kilka godzin na egzaminie (przynosi to
szczęście i pozwala kreatywnie myśleć)

3) Nie spotykaj się przed egzaminem ze swoim chłopakiem/dziewczyną (pewnie ma to jakieś
uzasadnienie, ale go nie rozumiem).

e-math.pl: Czy możesz w liczyć na wsparcie znajomych, rodziny? Klaudia: Nie

e-math.pl: Co planujesz po maturze? Masz jakieś plany na przyszłość?

Klaudia: Mogę w końcu zarobić trochę pieniędzy i poszerzyć garsonkę na poprawkę z matury.
e-math.pl: Masz jakieś marzenia maturalne?
Klaudia: Zdać.

Wszystko zdać i mieć już to za sobą.

e-math.pl: Co będziesz wspominać po szkole? Za czym będziesz tęsknić?

Klaudia: Za lekcjami i ulgą po ich skończeniu, za znajomymi, za nauczycielami i ich dziwactwami,
za kombinowaniem na sprawdzianach i tworzeniu wymyślnych ściąg, za udawaniem, że Pani
magister jest profesorem, za uciekaniem z lekcji i wielki stres, że zostanie się złapanym.
e-math.pl: Obawiasz się dorosłego życia? Co Cię przeraża? Co cię zachwyca?

Klaudia: ...

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

A z matematyki? Klaudia: Tak

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

Klaudia: Była to w miarę permanentna czynność, ale jej początki można datować na
dziewięćdziesiąty piąty + osiem dzień przed maturą z matematyki.

