
 

Maturzyści o maturze 
Wywiad z osobą przedstawiającą się jako Marta 

 

e-math.pl: W tym roku zdajesz maturę, z czym Ci się kojarzy ten egzamin? 
Marta: ze stresem 
 

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

e-math.pl: Czy matura Ci się przyda w życiu? 
Marta: tak, inaczej nie dostanę się na studia - a tylko studia pozwalają na pracę w 'moim' 
zawodzie 
 

e-math.pl: Wszyscy mówią, że to najważniejszy egzamin w życiu. Napisz co to dla Ciebie znaczy? 
Marta: Najważniejszy, bo ocenia naszą pracę od praktycznie podstawówki 
 

e-math.pl: Jak sądzisz, dlaczego ten egzamin nazywa się egzaminem dojrzałości? 
Marta: Bo tylko dojrzała osoba może podejść do matury przygotowując się rzetelnie 
 

e-math.pl: Jakiego przedmiotu boisz się najbardziej? 
Marta: ustny polski 
 

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

e-math.pl: Jak radzisz sobie z przedmaturalnym stresem? Masz jakieś sposoby? 
Marta: Staram się nie zapominać o przyjemnościach - oglądam wyścigi formuły 1 
 

e-math.pl: Znasz jakieś przesądy maturalne? Opisz je. 
Marta: Nie należy ścinać włosów od studniówki do matury, za to należy mieć na sobie majtki ze 
studniówki i podwiązkę w przypadku dziewczyn. 
 

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

e-math.pl: Co planujesz po maturze? Masz jakieś plany na przyszłość? 
Marta: praca, po zapoznaniu się z listami przyjętych - szukanie mieszkania, przeprowadzka 
 

e-math.pl: Masz jakieś marzenia maturalne? 
Marta: żeby było wszystko to, co sobie powtórzyłam 
 

e-math.pl: Co będziesz wspominać po szkole? Za czym będziesz tęsknić? 
Marta: brak czasu dla siebie, będę tęskniła za niektórymi nauczycielami 
 

e-math.pl: Obawiasz się dorosłego życia? Co Cię przeraża? Co cię zachwyca? 
Marta: Nie boję się, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że będzie mi ciężko. 
 

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

e-math.pl: Kiedy zacząłeś szukać korepetycji z matematyki? 
Marta: Po feriach zimowych 


