
OSTATNIA PROSTA czyli  JAK  SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MATURY 

 

 

 

„Już za rok matura 

Za pół roku 

Już niedługo, coraz bliżej - za pół roku 

Minęła studniówka 

Z wielkim hukiem 

Czas ucieka i matura coraz bliżej …” brzmią słowa  piosenki. 

 

Studniówka nie minęła ( taki czas),  a on i tak  ucieka i matura coraz bliżej. 

Samo słowo  matura  budzi  lęk i zdenerwowanie w Uczniach i Rodzicach maturzysty. 

Przygotowania do egzaminów maturalnych wiążą się z dużym wysiłkiem i nakładem pracy. 

Jeśli jednak podejdziesz do tego wyzwania ze spokojem i rozsądkiem, uda Ci się efektywnie 

wykorzystać czas który pozostał.  

Będziemy Wam towarzyszyć i  podpowiadać wskazówki  na  kolejnych  etapach przygotowań  

do egzaminów. Pokażemy jak energię bezproduktywnie  marnowaną na  zdenerwowanie,  

przekształcić w energię do zmobilizowania  i skutecznego  przygotowania się do egzaminu 

maturalnego.   



Poszukaj odpowiedniej motywacji 

Zamierzone cele łatwiej nam realizować, jeśli są one dla nas istotne i dostrzegamy kryjące się 

za nimi szanse oraz możliwości. Pomyśl o tym, co możesz zyskać dzięki dobrym wynikom z 

egzaminów i przypominaj sobie o tym w chwilach zniechęcenia lub zwątpienia. Dobrze zdana 

matura umożliwi Ci dostanie się na wybrany kierunek studiów, oraz  zwiększy szanse na  

podjęcie ciekawej  i satysfakcjonującej pracy zawodowej. Pomyśl również  o tym, że 

przygotowania do matury mogą być dobrym ćwiczeniem przed  egzaminami czekającymi  Cię 

na studiach. Przekonasz się również, jakie metody nauki są dla Ciebie najskuteczniejsze i 

przynoszą najlepsze rezultaty. 

Bądź kreatywny i wykorzystuj swoje mocne strony 

Nauka to nie tylko bierne „zakuwanie”. Ucząc  się  wykorzystujesz wszystkie  zmysły               

i wszystkie zmysły wykorzystuj utrwalając wiedzę  - notuj, rysuj, oglądaj, słuchaj, śpiewaj, 

stukaj, mów szeptem lub głośno, spaceruj po pokoju. 

Każda/y z Was ma indywidualne predyspozycje, które wpływają na to jak się uczycie. 

Poszukaj metod, które będą skuteczne dla Ciebie.  
 

Jesteś wzrokowcem? Rób notatki, a ważne informacje podkreślaj kolorowymi długopisami. 

Więcej przyswajasz ze słuchu? Powtarzaj materiał na głos lub umów się na wspólną naukę z 

koleżanką/kolegą i przepytujcie siebie nawzajem. Mogą Ci się również przydać kolorowe 

zakładki indeksujące do zaznaczania istotnych informacji. Ciekawą i skuteczną metodą nauki 

są fiszki czy mapy myśli. Jesteś kinestetykiem? Łatwiej  Ci się skoncentrować gdy pozostajesz 

w ruchu.  Ucz się przez ruch, wrażenia skórne (dotyk, nacisk, temperatura)           i  

bezpośrednie zaangażowanie.  

 

Zaplanuj przygotowania  

 

 Dobry plan nauki / cele 

 Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj 

 Trening czyni mistrza 

 Potrzebne wsparcie? 

 

 

Dobry plan nauki  /  cele 

 

Ustal harmonogram uczenia się, ponieważ przygotowanie do jakiegokolwiek egzaminu  

wymaga systematyczności.  Powtarzanie materiału według zaplanowanego schematu pozwoli 

Ci w sposób kontrolowany utrwalić zdobytą wiedzę, co  zmniejszy nadmierny stres. 

(Jak się uczyć i wszystko pamiętać - Szkoła Szpiegów) 

https://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35Q 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35Q


Wytycz cele możliwe do zrealizowania: 

 

Wyznaczenie realistycznych celów, niezależnie od tego, czy masz kilka tygodni, dni czy 

godzin do egzaminu, pomoże Ci spojrzeć na wszystko z odpowiedniej perspektywy.  

W planowaniu powtórek do matury bądź realistą: plan nie pomoże Ci w nauce, jeśli będzie 

niewykonalny. Sprawdź, ile czasu w ciągu dnia jesteś w stanie uczyć się w skupieniu i staraj się 

nie przekraczać tej wartości podczas planowania powtórek do matury na konkretne dni. 

         ”Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania”-    

          Henry Ford 

Podziel materiał na mniejsze części – łatwiej będzie Ci zapamiętać i uporządkować informacje.  

Uwzględniając czas, który pozostał do egzaminu, zaplanuj czas jaki przeznaczysz na 

powtórzenie poszczególnych partii materiału. Warto przeplatać różne przedmioty, aby uniknąć 

monotonii i zmęczenia danym tematem, np. po rozwiązywaniu  zadań  z matematyki, przez 

kolejną godzinę powtarzaj słówka z angielskiego. 

Korzystaj ze źródeł: 

Zgromadź wszystkie przydatne pomoce naukowe, z których będziesz korzystał/a w czasie 

przygotowań do egzaminów: zeszyty z notatkami z lekcji, podręczniki, repetytoria, zbiory  

     ćwiczeń. Zorganizowanie stałego miejsca pracy i materiałów, pozwoli Ci zaoszczędzić  czas 

     i uporządkuje  pracę.   

 

Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj 

Nie odkładaj  nauki na ostatnią chwilę. Postaw na systematyczną pracę. Dzięki temu 

zorientujesz się, którym zagadnieniom będziesz musiał/a poświęcić więcej czasu.  

Trening czyni mistrza 

Wiedzę powtórzoną z notatek i podręczników postaraj się praktycznie wykorzystać do 

rozwiazywania zadań maturalnych, korzystając z arkuszy maturalnych  poprzednich lat albo   

próbnych arkuszy egzaminacyjnych.    

 Rozwiązywanie zadań  z arkuszy maturalnych, pozwoli Ci nie tylko sprawdzić wiedzę, ale 

również zapoznać się z formą i konstrukcją zadań oraz  sposobem formułowania poleceń do 

poszczególnych zadań.   

Potrzebne wsparcie? 

Nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia? Nie potrafisz rozwiązać zadania? Nie wiesz, gdzie szukać 

informacji na dany temat? Nie bój się prosić o pomoc i zadawać pytania. Skonsultuj się ze 

swoim nauczycielem – na pewno coś podpowie i wytłumaczy niejasne kwestie. Pomóc mogą 

również  rodzice lub starsze rodzeństwo. Może w Twojej klasie jest ktoś, kto bardzo dobrze 

radzi sobie z tematem, który Tobie sprawia trudności. Zapytaj, czy mógłby Ci udzielić 

wsparcia, a może Ty będziesz w stanie odwzajemnić się swoja wiedzą. 



Ucz się razem z przyjacielem  

 

Samodzielna nauka wymaga samodyscypliny i cierpliwości. Uczenie się z koleżanką /gą  może 

okazać się łatwiejsze. Możecie wzajemnie mobilizować się do nauki i wymieniać wiedzą,  

wspólnie opracowując  zestawy i tematy maturalne.  Taką formę pracy możecie stosować 

zarówno w przygotowaniach do ustnej , jak i pisemnej części egzaminu maturalnego. Wspólna 

praca i dzielenie się wiedzą może urozmaicić i ułatwić skuteczne utrwalanie  powtarzanego  

materiału.   

 

Żyj higienicznie 

  

Badania pokazują, że wystarczająca ilość odpoczynku jest niezbędna dla efektywnego 

przyswajania nowych informacji. Podczas snu zarówno mózg, jak i całe ciało regenerują się,  a 

zdobyta wiedza zapisuje się w pamięci długotrwałej, dzięki czemu na dłużej zapamiętasz  to, 

czego się nauczyłaś/eś. Regularnie kładź się spać wcześnie i śpij  6,5-8 godzin. 

Pij dużo wody dla optymalnego funkcjonowania mózgu i ćwicz w wolnym czasie. 

Nie zapomnij o zarezerwowaniu czasu na krótkie przerwy w trakcie nauki, by Twój mózg mógł 

odpocząć od napływu informacji.    

 

[ Zasada „Pomodoro” (opracowana przez Francesco Cirillo) :  pracuj nad jedną rzeczą z 

timerem ustawionym na 20-25 minut. Potem zrób sobie krótką przerwę (rozprostuj nogi, napij 

się). Wróć do nauki na  kolejne 25 minut. Po 4-5 zestawach po 20-25 minut zrób długą przerwę 

na 15-30 minut. Następnie zacznij od nowa. Najważniejsze w tej metodzie jest to, że przez te 

20-25 minut skupiasz się całkowicie na wykonywanym zadaniu. ] 

 

 

Przejdź do trybu offline (przerażające, ale konieczne) 

 

O ile nie istnieje jakiś istotny, związany z nauką, powód dla którego musisz połączyć się z 

Instagramem, Snapchatem, Tik Tokiem i tak dalej, powinieneś rozważyć pozostawienie 

wirtualnego świata na czas nauki. Może zacząć się od potrzeby wygooglowania nazwy czegoś, 

co może być na egzaminie a  skończy się dwie godziny później, gdy będziesz śmiać się z filmu 

o kotach. Jedyną rzeczą, na której powinnaś/ieneś się skupić, jest egzamin. Wszystko inne 

może poczekać. 

 

Ogranicz rozrywki i kontakty 

 

Wyjście z Internetu lub po prostu wyłączenie komputera ogranicza Twoje rozpraszanie. 

Niestety, może ich być kilka. Teraz z pewnością są ludzie, którzy faktycznie myślą i lepiej 

pracują w otoczeniu hałasu. Ale to, o czym mówimy, to rozproszenie, które wysysa potrzebny 

czas. Jak najlepiej,  tak jak tylko Ty potrafisz, bądź niedostępna/y do czasu zakończenia 

egzaminów. 
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