
 

Maturzyści o maturze 
Wywiad z osobą przedstawiającą się jako Justyna 

 

e-math.pl: W tym roku zdajesz maturę, z czym Ci się kojarzy ten egzamin? 
Justyna: Z egzaminem, który będzie decydował o moim dalszym życiu. 
 

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

e-math.pl: Czy matura Ci się przyda w życiu? 
Justyna: Nie zastanawiam się, bo wiem, że bez niej nie dostanę się na wymarzone studia. 
 

e-math.pl: Wszyscy mówią, że to najważniejszy egzamin w życiu. Napisz co to dla Ciebie znaczy? 
Justyna: Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Od tego jak go napiszemy zależy czy w przyszłości 
będziemy robić to co kochamy. 
 

e-math.pl: Jak sądzisz, dlaczego ten egzamin nazywa się egzaminem dojrzałości? 
Justyna: Ponieważ piszemy go jako już dorośli ludzie i musimy do niego podejść na poważnie. A 
o złe wyniki możemy mieć pretensje jedynie do siebie. 
 

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

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

e-math.pl: Jak radzisz sobie z przedmaturalnym stresem? Masz jakieś sposoby? 
Justyna: Ogólnie się nie stresuję. Zacznę się dopiero stresować przed egzaminami ustnymi i nie 
mam pojęcia jak sobie poradzę z tym stresem. 
 

e-math.pl: Znasz jakieś przesądy maturalne? Opisz je. 
Justyna: Trzeba założyć czerwone majtki ze studniówki, wstać prawą nogą, nie dziękować jeśli 
ktoś życzy powodzenia na maturze, no i oczywiście otrzymać kopniaka na szczęście :D 
Znam więcej przesądów, ale wymieniłam tylko te, do których ja się zastosuję. 
 

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

e-math.pl: Co planujesz po maturze? Masz jakieś plany na przyszłość? 
Justyna: Jeżeli dobrze mi pójdzie matura, to mam zamiar iść na wymarzone studia. 
 

e-math.pl: Masz jakieś marzenia maturalne? 
Justyna: Tak, chciałabym napisać maturę z biologii i chemii powyżej 70%. 
 

e-math.pl: Co będziesz wspominać po szkole? Za czym będziesz tęsknić? 
Justyna: Tą wspaniałą i miłą atmosferę szkolną, odpały na lekcjach i przede wszystkim 
wspaniałych znajomych. 
 

e-math.pl: Obawiasz się dorosłego życia? Co Cię przeraża? Co cię zachwyca? 
Justyna: Tak, boję się, że po studiach nie znajdę pracy i nie będę miała z czego żyć i, że nie 
spotkam osoby, która mnie pokocha. Co mnie zachwyca ? W chwili obecnej nic, może jak zacznę 
studia zmienię nastawienie do życia. Póki co jestem załamana, że liceum tak s 
 

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

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



 

Justyna: Jeszcze w gimnazjum. 


