
  

  

Dzień Maturzysty? 

Czemu nie! 

26-04-2014 r. 

Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, 

Dzień Dziecka, Dzień Ziemi czy 

nawet Dzień Psa… To święta, które obchodzimy co roku. Jest jednak takie święto, które obchodzimy tylko 

raz w życiu – a w każdym razie na pewno nie chcielibyśmy obchodzić go częściej. Tak, o wilku mowa: 

Dzień Maturzysty. 

Dzień Maturzysty tradycyjnie jest obchodzony 10 dni przed maturą. W każdej szkole obchodzi się go 

nieco inaczej. W tym roku Dzień Maturzysty przypadł na 25. kwietnia, zaś twórcy programu do 

interaktywnej nauki matematyki e-math.pl przygotowali tego dnia wiele naprawdę ciekawych atrakcji dla 

tegorocznych maturzystów. 

Podczas Dnia Maturzysty uczniowie mogli nie tylko poznać wiele ciekawostek związanych z egzaminem 

maturalnym, ale też dowiedzieć się niemal wszystkiego na temat matury: poczynając od jej historii, 

przechodząc przez niezbędne informacje na temat jej przebiegu, dowiadując się po drodze, jak 

efektywnie się uczyć i jaka dieta sprzyja nauce do egzaminu, a kończąc na tym, w co się ubrać i jak się 

skutecznie odstresować. 

Nie zabrakło też quizów, anegdotek, zabawnych przesądów i filmików. W końcu nie każdy wie, że kostka 

czekolady tuż przed egzaminem może dobrze zrobić lub… że założenie bielizny ze studniówki pomaga 

w zdaniu matury. Nie obyło się bez humoru. 

Ponadto e-math.pl przeprowadził też krótkie wywiady zarówno z nauczycielami matematyki, jak 

i uczniami zdającymi w tym roku maturę. W wywiadach nauczyciele udzielali uczniom praktycznych rad jak 

zdać egzamin dojrzałości z matematyki, wyrażali swoją opinię na temat poziomu trudności obecnej 

matury, a także opowiadali o wpadkach podczas matury – jak na przykład zatrzymanie się zegara 

odmierzającego czas pracy uczniów w trakcie egzaminu. Który maturzysta o tym nie marzy? 

Podczas „wirtualnych obchodów” Dnia Maturzysty po raz pierwszy maturzyści mogli znaleźć wszystkie 

interesujące ich informacje w jednym miejscu, bez konieczności przetrząsania całego Internetu. 

W wydarzeniu na facebooku wzięło udział ponad 650 osób! Materiały zgromadzone i udostępnione przez 

e-math.pl na pewno posłużą także kolejnym pokoleniom maturzystów – są w każdej chwili dostępne 

bezpłatnie na stronie: http://www.e-math.pl/dzienmaturzysty2014.html 

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. 

    


