
 

Nauczyciele o maturze 
Wywiad z nauczycielką przedstawiającą się jako Urszula 

 
 

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

e-math.pl: Jakie ma Pani wspomnienia z tego okresu? (w kilku słowach, zdaniach...) 
Pani Urszula: To był rzeczywiście najpiękniejszy okres w moim życiu - ale to chyba nie zasługa 
matury tylko po prostu tęsknota za młodością... 
 

e-math.pl: Czy wg Pani łatwiej czy trudniej jest teraz zdać maturę? 
Pani Urszula: Ja uczę matematyki i o tym egzaminie mogę się wypowiadać. Matura z matematyki 
na poziomie podstawowym jest o wiele łatwiejsza bo jest o wiele mniejszy zakres materiału. 
Matura rozszerzona jest bardziej dla olimpijczyków a nie dla osób, które chcą studiować na 
kierunkach technicznych - ale to wina całego źle skonstruowanego programu nauczania 
matematyki w szkołach a matura jest tylko tego konsekwencją. 
 

e-math.pl: Jakie jest Pani najprzyjemniejsze wspomnienie z matury? 
Pani Urszula: Ponieważ musiałam zdawać język rosyjski, a za moich czasów nieuczenie się 
rosyjskiego było wyrazem buntu przeciw ustrojowi, miałam wielkie obawy co do wyniku tego 
egzaminu. I tu niespodzianka - wylosowałam pytanie o życiorys Tołstoja, jedyny temat, którego 
się nauczyłam tydzień wcześniej aby być dopuszczoną z tego przedmiotu do matury. Dodatkowo 
podczas odpowiedzi na pytania z gramatyki rosyjskiej podpowiadał mi członek Komisji - mój 
profesor z języka polskiego :). 
 

e-math.pl: Jakiego przedmiotu bała się Pani najbardziej na swojej maturze? 
Pani Urszula: rosyjskiego 
 

e-math.pl: Czy zna Pani jakieś przesądy związane z maturą? 
Pani Urszula: niestety żadnych nie pamiętam 
 

e-math.pl: Czy ma Pani jakieś rady dla tegorocznych maturzystów? 
Pani Urszula: Rozwiązujcie zadania z Tablicami matematycznymi - przejrzyjcie je i zaznajomcie 
się z nimi - większość zadań maturalnych możecie rozwiązać nie posiadając żadnej wiedzy ale 
znając i wykorzystując tablice 
 

e-math.pl: Czy uczestniczyła Pani w pracach komisji maturalnej? 
Pani Urszula: nie 
 

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

e-math.pl: Czy zdarzyły się jakieś niecodzienne wypadki (wpadki) w czasie matur, podczas pracy 
komisji lub wśród maturzystów? 
Pani Urszula: podczas matury z matematyki jedna z dziewcząt oddała pracę ze ściągą w środku 
(ups) 


