
 

Maturzyści o maturze 
Wywiad z osobą przedstawiającą się jako Aleksandra 

 

e-math.pl: W tym roku zdajesz maturę, z czym Ci się kojarzy ten egzamin? 
Aleksandra: stres, czerwona bielizna, czarny długopis, ściągi, studia, 
 

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

e-math.pl: Czy matura Ci się przyda w życiu? 
Aleksandra: Nie zastanawiam się, ponieważ wiem, że przyda mi się na pewno w życiu. Dzięki 
temu, jeśli oczywiście zdam, mogę kontynuować swoją edukację na studiach, a co za tym idzie, 
lepsza praca, lepsze wynagrodzenie/ 
 

e-math.pl: Wszyscy mówią, że to najważniejszy egzamin w życiu. Napisz co to dla Ciebie znaczy? 
Aleksandra: Znaczy dla mnie bardzo dużo. Chyba nie dopuszczam do siebie myśli, że mogę nie 
zdać. Nie wiem co bym wtedy robiła. Nie jestem chyba jeszcze gotowa na pracę dzień w dzień po 
8 - 10 godzin. 
 

e-math.pl: Jak sądzisz, dlaczego ten egzamin nazywa się egzaminem dojrzałości? 
Aleksandra: Człowiek, który podchodzi do tego egzaminu, powinien mieć już nieco obrane cele w 
życiu, co chce robić w przyszłości, może właśnie dlatego jest tak nazywany. 
 

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

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

e-math.pl: Jak radzisz sobie z przedmaturalnym stresem? Masz jakieś sposoby? 
Aleksandra: Na razie jeszcze takiego stresu nie miałam, zapewne przyjdzie w przeddzień matury i 
nie pozwoli mi zasnąć. 
 

e-math.pl: Znasz jakieś przesądy maturalne? Opisz je. 
Aleksandra: -Czerwona bielizna 
-należy wstać z łóżka prawą nogą 
-po 100dniówce nie należy ścinać włosów, aby wiedza nie wyparowała 
-osoby, które odprowadzają na maturę, powinny iść na boso w drodze z maturzystą 
 

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

e-math.pl: Co planujesz po maturze? Masz jakieś plany na przyszłość? 
Aleksandra: Po maturze, czeka mnie kolejny egzamin w postaci egzaminów zawodowych, więc na 
tym się będę musiała skupić. A co do przyszłości, to chciałabym skończyć studia budowlane, 
zdobyć odpowiednie uprawnienia i być kierownikiem budowy. 
 

e-math.pl: Masz jakieś marzenia maturalne? 
Aleksandra: Chociaż minimum z matematyki. 
 

e-math.pl: Co będziesz wspominać po szkole? Za czym będziesz tęsknić? 
Aleksandra: Na pewno najwięcej za moją klasą, z którą bardzo się zżyłam i może od czasu do 
czasu będziemy się jeszcze widywać starą paczką, to już chyba nie będzie tak samo. 
No i jeśli pójdę do pracy, to chyba będzie mi również brakować, tego że nie 
będę mogła się ju 



 

 

e-math.pl: Obawiasz się dorosłego życia? Co Cię przeraża? Co cię zachwyca? 
Aleksandra: Raczej nie obawiam się. Skoro inni sobie dają radę, to czemu ja miałabym polec. 
 

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

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


