
DOBRY PLAN TO KLUCZ DO MATURALNEGO SUKCESU! 

 

Odpowiednio wcześnie rozplanuj przygotowania do matury, bo to jest klucz do sukcesu. Nie  

zostawiaj nauki na ostatnią chwilę, trzeba rozłożyć powtarzanie materiału w czasie  

i jednocześnie, co bardzo ważne, wyznaczyć sobie czas na odpoczynek, a także na dłuższy 

relaks, np. w czasie świąt czy ferii. 

Warto najpierw, zrobić samemu ze sobą pewne ustalenia. Przykładowo: „będę się uczyć 

godzinę dziennie”, „będę się uczyć rano, bo jestem rannym ptaszkiem” albo, przeciwnie, 

„będę robić powtórki wieczorami, bo wtedy najlepiej mi się myśli” itd. To powinny być 

założenia, które dopasujemy do siebie, do tego, jacy jesteśmy, jaki mamy tryb życia.  

I – ponieważ zwłaszcza na początku nauki istotna jest konsekwencja – lepiej jest planować 

mniej i to zrealizować, niż postawić przed sobą zbyt ambitne cele, których nie będziemy 

 w stanie osiągnąć.  

Od razu na początku planowania dobrze jest też rozpisać sobie plan powtórek, to jest 

zastanowić się, z czego potrzebujemy najpierw lub najpilniej powtórzyć materiał, bo np. 

uczyliśmy się tego dawno albo to jest najtrudniejsze dla nas, albo to jest baza do innych 

zagadnień. I ostatnia rzecz: ponieważ nauka do każdego egzaminu przebiega inaczej, bo 

każdy przedmiot ma swoją specyfikę, ważne jest, by poprosić nauczyciela danego przedmiotu 

o radę, jak mamy sobie zaplanować powtórki. Kiedy ustalimy to wszystko, możemy przejść 

do planów krótkoterminowych. 

Narzędziownik  maturzysty 

1. Kalendarz (papierowy lub kalendarz Google) – by rozplanować przygotowania do 

matury. 

2. Padlet – do tworzenia map myśli, planowania, powtórek. 

3. Genial.ly – strona z różnymi zasobami przygotowywanymi przez nauczycieli, które 

mogą pomóc uczniowi w przygotowaniu się do matury 

4. Strona CKE (www.cke.gov.pl) >> zakładka Materiały dodatkowe >> Materiały dla 

uczniów i nauczycieli – przykładowe tematy matury ustnej wraz z rozwiązaniami  

i podpowiedziami 

5. Kanały nauczycieli na YouTube (np. Wiedza z Wami – język polski; Matemaks – 

matematyka; Rock Your English – angielski itp.) 

6. Salon Maturzystów Perspektywy 2020 online z Superbelframi RP! 

Chcesz wiedzieć więcej o maturze? Obejrzyj webinary, które przygotowali dla 

maturzystów nauczyciele z grupy Superbelfrzy RP, m.in.: 

Bartosz Chyś (Digitalni i kreatywni): Gdzie warto bywać – pomocnik dla 

zakochanych w informatyce 

Stanisław Czachorowski: Studiowanie zdalne i hybrydowe – czy jest się czego bać 

Agnieszka Jankowiak-Maik (Babka od Histy): Matura z historii to pestka! 

http://www.cke.gov.pl/


Zyta Czchowska i Jolanta Majkowska (blog specjalni.pl): Narzędziownik 

maturzysty na SPECjalne zamówienie 

Dariusz Martynowicz (Czas na progres/Progresownia): Narzędziownik 

maturzysty: od kalendarza do kolekcji materiałów powtórkowych 

Marcin Zaród (EduGadki): 
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