
 

Nauczyciele o maturze 
Wywiad z nauczycielką przedstawiającą się jako Kasia 

 
 

e-math.pl: Czy pamięta Pani swoją maturę? 
Pani Kasia: Tak 
 

e-math.pl: Jakie ma Pani wspomnienia z tego okresu? (w kilku słowach, zdaniach...) 
Pani Kasia: Dwa dni przed były okropne - przypominanie wszystkich lektur w tak krótkim czasie 
to samobójstwo ;) ale ogólnie raczej miły czas, trochę stresu ale po maturach "uffff, nie było tak 
źle" 
 

e-math.pl: Czy wg Pani łatwiej czy trudniej jest teraz zdać maturę? 
Pani Kasia: Z tego co widzę zadania z matematyki do tej pory były z roku na rok bardziej 
przyswajalne dla uczniów, poza tym wiele zadań się powtarza. Nie potrafię powiedzieć czy łatwiej 
czy trudniej, myślę, że maturzyści mogą to ocenić. 
 

e-math.pl: Jakie jest Pani najprzyjemniejsze wspomnienie z matury? 
Pani Kasia: Ostatni dzień matur, "mam nadzieję, że szybko napiszę, żeby zdążyć na wcześniejszy 
pociąg do znajomych". I zdążyłam! ;) 
 

e-math.pl: Jakiego przedmiotu bała się Pani najbardziej na swojej maturze? 
Pani Kasia: Matematyki, ponieważ zależało mi, żeby w miarę dobrze ją napisać 
 

e-math.pl: Czy zna Pani jakieś przesądy związane z maturą? 
Pani Kasia: Studniówkowy z czerwoną podwiązką. Oraz studniówkowy taki, o którym nie wypada 
mi pisać jako pedagogowi, ale pewnie każdy wie jaki mam na myśli ;) 
 

e-math.pl: Czy ma Pani jakieś rady dla tegorocznych maturzystów? 
Pani Kasia: Poczytajcie tablice matematyczne w domu, żeby dobrze się w nich orientować. 
Baaardzo dużo zadań można rozwiązać dzięki nim. 
 

e-math.pl: Czy uczestniczyła Pani w pracach komisji maturalnej? 
Pani Kasia: Niestety jeszcze nie 
 

e-math.pl: Jak odczuwa się odpowiedzialność związaną z taką pracą? 
Pani Kasia:  
 

e-math.pl: Czy zdarzyły się jakieś niecodzienne wypadki (wpadki) w czasie matur, podczas pracy 
komisji lub wśród maturzystów? 
Pani Kasia: Zapomniałam naklejek z kodami i musiałam pędzić do domu. 
Poza tym w prezentacji z języka polskiego miałam fragment filmu, który na szybko zgrałam na 
laptopa koleżanki dzień wcześniej i nie chciał się włączyć. Uratowało mnie wi-fi w mojej szkole. 


