
 

Maturzyści o maturze 
Wywiad z osobą przedstawiającą się jako Andrea 

 

e-math.pl: W tym roku zdajesz maturę, z czym Ci się kojarzy ten egzamin? 
Andrea: Kiedyś kojarzył mi się z przerwą od szkoły i kwitnącymi kasztanami. Dziś widok 
pierwszych ich pączków przyspiesza mi tętno. 
 

e-math.pl: Do matury kilkanaście dni. Nadal uczysz się do matury? Andrea: Tak 
 

e-math.pl: Czy matura Ci się przyda w życiu? 
Andrea: Nie ma się nad czym zastanawiać ;) Zdana matura jest dzisiaj konieczna do wykonywania 
nawet najprostszych zawodów. 
 

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

e-math.pl: Jak sądzisz, dlaczego ten egzamin nazywa się egzaminem dojrzałości? 
Andrea: Ponieważ do nauki trzeba dojrzeć. Jest to tak naprawdę pierwszy egzamin w życiu, w 
którym głównej roli nie grają nauczyciele, szkoła czy korepetycje, ale własna determinacja i ilość 
zainwestowanego czasu i wysiłku. 
 

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

e-math.pl: Czy wiesz co można wziąć na egzamin? Andrea: Tak. 
A kalkulator? Andrea: Tak        A telefon? Andrea: Nie        A linijkę? Andrea: Tak 
 

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

e-math.pl: Znasz jakieś przesądy maturalne? Opisz je. 
Andrea: Na maturę powinno się przyjść w tych samych (czerwonych) majtkach co na studniówkę, 
oraz od studniówki do matury nie należy ścinać włosów. 
 

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

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

e-math.pl: Masz jakieś marzenia maturalne? 
Andrea: Wyjść z ostatniego egzaminu i poczuć ulgę. 
 

e-math.pl: Co będziesz wspominać po szkole? Za czym będziesz tęsknić? 
Andrea: Będę tęsknić za częstym widywaniem znajomych i za naszymi wygłupami, ale również za 
niektórymi nauczycielami. 
 

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

e-math.pl: Czy brałeś kiedykolwiek korepetycje z jakiegokolwiek przedmiotu? 
Andrea: Tak                   A z matematyki? Andrea: Tak 
 

e-math.pl: Kiedy zacząłeś szukać korepetycji z matematyki? 
Andrea: Na początku trzeciej klasy, kiedy zdałam sobie sprawę, że będąc na 
profilu humanistycznym chcę zdawać rozszerzenie z matematyki. 


