b) „in minus” (podaj przedmiot i krótko opisz problem)
- j. polski PP (4- 36%): spodziewałem się dwóch tematów
odnoszących się do lektury, spodziewałem się wyższego wyniku,
ciężko było trafić w klucz

ANKIETA – MATURZYŚCI 2015
(PRZYGOTOAWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO - PODSUMOWANIE )
ANKIETOWANYCH – 11 ABSOLWENTÓW

6. Co szkoła, Twoim zdaniem, mogłaby zmienić w systemie przygotowań do
matury:
a) nic, system jest dobry i skuteczny: 4 (36%)
b) mam kilka propozycji:
1 (9%)

1. W jakim stopniu szkoła pomogła Ci w przygotowaniu do matury?
(podkreśl właściwą odpowiedź)
a) zdecydowanie – bardzo dobrym: b) wystarczającym:
7 (63%)
c) niewystarczającym:
3 (27%)
d) praktycznie w żadnym
e) brak odpowiedzi
1 (9%)

1.
2.
3.
4.

2. Czy ilość godzin z przedmiotów maturalnych realizowana w klasie IV j była
w Twojej ocenie: (podkreśl właściwą odpowiedź)
a) wystarczająca:
7 (63%)

7. Udziel kilku rad maturzystom 2016:

b) niewystarczająca (napisz krótko – dlaczego) : 4 (36%)
Za mało matematyki (2), za mało godzin z historii sztuki (3)

1.
2.

3. Jak system sprawdzianów z czterech głównych przedmiotów maturalnych
wpłynął na Twoje przygotowanie do matury? (podkreśl właściwe
odpowiedzi)
a) miał decydujące znaczenie ze względu na dyscyplinę i wymóg
systematycznej pracy: 4 (36%)
b) miał znaczenie pośrednie – łatwiej było powtórzyć później cały
materiał :
4 (36%)
c) praktycznie nic mi nie dał – 3 (27%)
4. Tegoroczny egzamin maturalny, w Twojej ocenie, był: (podkreśl właściwą
odpowiedź)
a. łatwiejszy niż się spodziewaliśmy (napisz z jakich przedmiotów)
- j.polski, matematyka, j.angielski – 3 (27%)
b. w zasadzie na poziomie, którego się spodziewaliśmy
6 (55%)
c.trudniejszy niż się spodziewaliśmy (napisz z jakich
przedmiotów) 1 ( 9%): z chemii
5. Twoje największe zaskoczenie maturalne (podkreśl właściwą
odpowiedź)
a) „ in plus” (podaj przedmiot i krótko uzasadnij wybór)
- j. angielski PP (4-36%): najprostszy, bardzo prosty, ultra prosty,
- h. sztuki PR (1-09%):materiał przerobiony był bardzo skuteczny

Więcej zadań rozwiązywanych i więcej godzin z matematyki.
Więcej zadań rozwiązywanych i więcej godzin z języka polskiego.
Więcej godzin z historii sztuki.
Rozwiązywać wszystkie dotychczasowe arkusze maturalne z
przedmiotów obowiązkowych.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8.

Pilnie uczyć się z historii sztuki.
Systematyczna praca – systematyczne przygotowanie się: to serio
pomaga.
Nie pozwólcie, żeby Wam się robota nawarstwiła – to najgorsze.
Rozwiązujcie systematycznie arkusze maturalne.
Na dyplom wcale nie jest tak dużo czasu jak myślicie.
Przede wszystkim matma i angielski.
Lepiej przyjść niedouczonym niż nie wyspanym.
Nie odkładać wszystkiego na później.
Podejść do nauki bez nerwów.
Nie powtarzać materiału w ostatniej chwili.
Uczyć się samemu i systematycznie.
Uważać na lekcjach.
Uczyć się w grupach.
Rozwiązywać stare arkusze.

Twoje plany (podkreśl właściwą odpowiedź)
a) studia (jakie? gdzie?) 10 (91%) –Warszawa (h.sztuki, informatyka,
geologia, fotografia), Poznań (wzornictwo); Gdańsk (multimedia);
Wrocław (architektura wnętrz), Łomża(?), inne ?
b) praca w Polsce (jaka?) 1 (9%) –
c) planuję wyjazd z kraju (dokąd?) opr. rcg , lipiec 2015

