
 

Zaplanuj swoją maturę w 12 krokach 

 

1. Podejmij decyzję związaną z maturą:  

TAK – matura jest mi potrzebna, więc zaczynam działać.  

NIE – matura nie jest mi potrzebna, więc raz na zawsze przestaję o niej myśleć. 

 

2. Przygotuj świadectwo ukończenia szkoły średniej. Upewnij się, że jest. Gdyby 

się gdzieś zawieruszyło, to trzeba postarać się o duplikat, a to może być dłuższy 

proces.   

3.  Wiedz, że aby uzyskać świadectwo maturalne, musisz zdać następujące 
przedmioty:  

 język polski na poziomie podstawowym – egzamin pisemny i ustny,  

 język obcy na poziomie podstawowym – egzamin pisemny i ustny, 

  matematyka – tylko egzamin pisemny,  

  przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym – nie trzeba zdać, 

ale trzeba pójść i podpisać arkusz maturalny.   

 

4. Wybierz przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, najlepiej taki,              

którego już się uczysz do matury podstawowej. Zdać nie musisz, spróbować                

możesz.  

 

5. Wybierz język obcy spośród sześciu możliwych do zdawania na maturze: 

angielski, niemiecki,  rosyjski, włoski, hiszpański, francuski.  

Określ swój stopień zaawansowania językowego,  dzięki czemu będziesz 

wiedział, czy zdążysz przygotować się w rok. Możesz skorzystać z  naszych 

testów po zarejestrowaniu się na platformie edu-you.eu . 

 Tu znajdziesz test j. angielskiego a tu j. niemieckiego  

 

6. Rozważ i wybierz formę przygotowania się do matury. Samodzielnie? Z 

korepetytorem, na kursie? Pamiętaj, że kurs powinien być dedykowany 

osobom, które do matury przygotowują się po latach , wskutek czego nieraz 

muszą zacząć naukę od podstaw. Możesz rozważyć program Internetowej Szkoły 

Maturzysty po latach.  Zapraszam tutaj 

https://www.edu-you.eu/course/view.php?id=2
https://www.edu-you.eu/course/view.php?id=68
http://joannaolesiskaprus.getleads.pl/matura_po_latach_2023/
http://eduyou.pl/ku-przestrodze-czyli-wazne-sa-zdane-egzaminy-maturalne-sytuacji-uzyskales-swiadectwa-maturalnego/


7. Stwórz swój plan nauki, bo jeśli tego nie zrobisz, nie znajdziesz na nią czasu.  

Jeśli uczysz się na kursie, wpisz w swój tygodniowy grafik terminy zajęć. 

Następnie  wyznacz  czas na samokształcenie,  lektury, odrabianie prac 

domowych.  Niech to będzie co najmniej po jednej godzinie na przedmiot w 

tygodniu. Nie przekładaj swoich wyznaczonych zajęć.  

 

8. Zapisz się na egzamin maturalny: Centralna Komisja Egzaminacyjna i podległe 

jej Okręgowe Komisje Egzaminacyjne są odpowiedzialne za zapisy, 

przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów maturalnych w całej Polsce.  Złóż 

deklarację maturalną i świadectwo ukończenia szkoły średniej w szkole, którą 

ukończyłeś lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  

Masz na to czas od września 2022 do 31 grudnia 2022. 

 

9. Kontynuuj systematyczną naukę przez cały rok szkolny. To Twój pierwszy 

klucz do sukcesu. 

 

10.  Napisz próbną maturę, najlepiej w lutym lub marcu. Nie chodzi o to, by ją 

dobrze zdać, ale o to, by podjąć próbę nauczenia się techniki zdawania 

egzaminu.  

 

11.  Nie rezygnuj, nawet w obliczu strachu i kryzysu, który może dopaść Cię po 

Nowym Roku, a może wcześniej. Jeśli zaczniesz myśleć o tym, czego jeszcze nie 

umiesz, zamiast o tym, co już zrobiłeś, postaraj się odwrócić bieg myśli, a przede 

wszystkim bądź wytrwały. To Twój drugi klucz do sukcesu.  A jeśli rzeczywiście 

zabraknie Ci czasu, by kontynuować naukę trzech przedmiotów – nie rezygnuj 

ze wszystkich. Zdaj te, w których czujesz się lepiej,  

a kolejny rok poświęć na nauczenie się i zdanie tego brakującego.  

  

12.  Idź w maju 2023 na maturę – idź, bo największy błąd  to nie pójść.  

Jeśli wykonasz poprzednie 11 kroków, na pewno zdasz.   

Ruszaj śmiało ku maturze po latach   

Kibicuję Ci z całego serca  

Joanna Olesińska-Prus 

eduyou.pl  
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