
  

  

Kwitnące kasztany – czyli 100 dni do matury 

05-06-2014 r. 

Kiedyś lubiła widok kwitnących kasztanów. W tym roku jednak „dziwnym 

trafem” widok ten zaczął budzić w niej w grozę. Aż w końcu pewnego 

dnia dramatycznie wykrzyknęła: „A niech to kwitnące kasztany! Już tylko 

dzień do matury!” 

Klaudia, autorka bloga „100 dni do matury” to nastolatka jak wszystkie – ale z niebanalnym 

poczuciem humoru. Szuka chłopaka, chce zrzucić parę kilogramów, by zmieścić się do nowej 

garsonki, próbuje zdać prawo jazdy i chce już wreszcie mieć za sobą maturę – zwłaszcza tę 

z matematyki. Na blogu „100 dni do matury” Klaudia w zabawny sposób opisywała swoje 

przygotowania do egzaminu dojrzałości i inne perypetie – a z jej przemyśleniami bez wątpienia 

mogła się zidentyfikować niejedna z osób, przygotowujących się w tym roku do matury. 

Co ciekawe, Klaudia miała okazję także wypróbować program e-math.pl przed maturą – bo 

w końcu czego się nie robi w ostatniej chwili, aby mieć choć cień szansy zdania. Co prawda 

przymusiła ją do tego mama, ale… 

„Usiadłam do komputera i usiłowałam robić takie miny, żeby mama wiedziała jak bardzo 

niezadowolona jestem z powodu przymusu robienia zadań. Chociaż muszę przyznać, że 

jest to lepsze niż ślęczenie nad książkami, bo przynajmniej mam wybrane tematy do 

matury i tylko takie. Na początku trochę dziwnie jest przestawić się na robienie zadań 

całkowicie na komputerze, szczególnie tych obliczeniowych. Ale już prawie przywykłam 

i nawet zaczyna mi to sprawiać przyjemność. No, przynajmniej większą, niż robienie 

zadań na kartce - przecież jeszcze do końca nie zwariowałam.” 

Blog Klaudii na pewno wart jest lektury. Nie tylko można się trochę pośmiać, ale i choć trochę 

przekonać się, że matura nie jest wcale taka straszna, jak ją malują. Zaś dla przyszłych maturzystów 

to świetna inspiracja do tego, by zacząć przygotowania do matury trochę wcześniej niż 100 dni 

przed – by potem mieć więcej świętego spokoju i czasu na „szukanie chłopaka, zrobienie prawa 

jazdy i zrzucenie zbędnych kilogramów, by zmieścić się do garsonki”. 

Blog „100 dni do matury” będzie również wydany w formie bezpłatnego e-booka – ku inspiracji 

i rozrywce przyszłych maturzystów, szukających, podobnie jak Klaudia, „każdej wymówki, byle 

tylko uciec od książek”. 

 

Patronatem medialnym bloga "100 dni do matury" jest interaktywny program do nauki matematyki 

e-math.pl. 

notka edytorska: 

e-math.pl to interaktywny program do nauki matematyki przez Internet, który rozwiązuje zadania razem z uczniem. 

Program został nagrodzony Diamentem Oświaty 2013. Projekt jest realizowany przez firmę 4improve z Bielska Białej oraz 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

    


