
OSTATNIA PROSTA czyli JAK SKUTECZNIE  

PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MATURY   część 5  ( i ostatnia) 

 

 

 

 

 
 

” ….  Za godzine 

Juz niedlugo, coraz bliżej  - juz za chwile 

I co dalej? ” 

 

…dalej już tylko koncentracja i prawidłowe uzupełnienie zadań 

  

Dzień przed egzaminem 
Pełen relaks 

 
Będzie Cię kusić żeby jeszcze  trochę się  pouczyć, ale pamiętaj -  odpoczynek też jest ważny. 

Zajmij się czymś przyjemnym, co oderwie Cię od myślenia o czekających Cię egzaminach. 

Pomyśl i przygotuj to, co musisz zabrać ze sobą na egzamin. Idź wcześnie spać i koniecznie 

nastaw budzik. 

 

W dniu egzaminu 
   Najważniejsze – nie zaśpij! 

 

 
 

Mamy nadzieję, że budzik zadzwonił. W dniu egzaminu warto wstać odpowiednio wcześnie, 

by spokojnie przygotować się do wyjścia z domu. Zjedz pożywne śniadanie i wypij kawę, 

by się obudzić lub zieloną herbatę, by się uspokoić. Ubierz przygotowane wcześniej ubranie. 

Sprawdź zgodnie ze sporządzoną wcześniej  listą, czy niezbędne rzeczy  masz przygotowane 

do zabrania. A teraz tylko kopniak na szczęście i powodzenia. Na pewno świetnie sobie 

poradzisz! 

 



Egzamin : 
 

Na egzaminie nie panikuj, że w głowie masz pustkę, to tylko złudzenie. Uczyła/eś się więc 

sobie przypomnisz!!    Weź kilka głębokich oddechów i do pracy. 

Wybiła godzina 9.00. Dostałeś arkusz egzaminacyjny - od czego zacząć? 

Kilka rad, które pomogą opanować stres i dobrze rozplanować pracę. 

• Maturzysto, najpierw przeczytaj cały egzamin. Przeanalizowanie treści pozwoli 

ocenić, jakie zadania pojawiły się w arkuszu,  które z nich są najtrudniejsze, a które 

najłatwiejsze  

• nie poświęcaj zbyt dużo czasu na zadania, których nie możesz rozwiązać. Zostaw je 

i wróć do nich później. Często stres powoduje, że w jednej chwili zapominamy,  

dlatego warto odłożyć problematyczne zadania na koniec i zacząć od prostszych  zadań,  

które „rozruszają” nasz umysł 

• dokładnie przeczytaj treść każdego zadania, zwłaszcza jeśli treść jest rozbudowana 

• nie obawiaj się zadań otwartych - zapoznaj się z treścią zadania i podejmij próbę 

rozwiązania. Na pytania otwarte odpowiadaj zwięźle, formułuj swoje myśli sensownie  

i  logicznie 

• zaplanuj starannie treść wypowiedzi pisemnej 

• sprawdź związek treści z tematem, ortografię (nawet dysortograficy - wy też musicie 

uważać!!!) 

•  pamiętaj, że nie opłaca się pozostawiać pytań zamkniętych bez odpowiedzi. Czasem 

warto zastosować metodę eliminacji odpowiedzi najpewniej nieprawidłowych 

• uważaj na podchwytliwe pytania. Często przedstawione warianty odpowiedzi różnią 

się nieznacznie, przez co nietrudno pomylić odpowiedź prawidłową z jej błędną wersją 

• wykorzystaj cały czas przeznaczony na egzamin. 

•  

Pamiętaj egzamin to sprawdzian Twojej wiedzy i umiejętności NIE ‘koniec świata’, 

trzeba go zdać! 

                Masz wiedzę, uwierz  w siebie, dasz radę  !!! 

 

              My wierzymy w Twoje możliwości i 

   

  

 

 


