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Próbna matura z angielskiego
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Poćwicz angielski
Już jutro maturzyści zdają egzamin z języka obcego. W ramach
ćwiczeń proponujemy rozwiązanie próbnej matury z języka an-
gielskiego. Powodzenia!
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Odpowiedzi

Trwają gorączkowe przygoto-
wania do kolejnych egzami-
nów maturalnych. Oto garść
rad na ostatni moment, które
każdemu mogą się przydać.

a Jak maturzysta powinien
wykorzystać ostatnie dni
przed egzaminem? Kuć, ile
może, czy może gdzieś wyje-
chać i odpocząć?

– Jeśli zdąży, to warto jed-
nak pomyśleć wciąż o nauce.
Można na przykład przeczytać
zaległe lektury i kilka trud-
nych, filozoficznych czy spo-
łecznych tekstów, które wy-
magają większego skupienia.
Warto też poćwiczyć prostą
budowę zdania. Co także bar-
dzo istotne, częściej zaglądać
do słownika ortograficznego,
bo wtedy przyswajamy sobie
pisownię wyrazów sprawiają-
cych kłopoty. To znowu poz-
woli uniknąć potknięć pod-
czas samego egzaminu.

Te dni to również ostatnia
szansa na utrwalenie wiado-
mości. Warto posegregować
sobie wszystkie zdobyte infor-
macje. Ułożyć w pamięci epoki
literackie, tak by potem nie
myliły nam się już na samym
egzaminie. Z pewnością nie
należy zaglądać do książek
i zeszytów w dniu poprzedza-
jącym egzamin. To nie najlep-
szy czas na naukę. Wtedy i tak
już nie nadrobimy zaległości,
a jeszcze może się wszystko
pomieszać.

Lepiej pójść na spacer bądź
do kina i przede wszystkim
nie bać się. W głowie i tak nam
się wszystkie wiadomości

ułożą. Najgorsze, co można
zrobić, to uczyć się przez całą
noc aż do rana tuż przed egza-
minem.

a Jak poradzić sobie ze stre-
sem przed egzaminem ust-
nym?

– Paradoksalnie zawsze bar-
dziej boją się ci, którzy więcej
czasu poświęcili na przygoto-
wanie swojej prezentacji. Wy-
nika to z tego, że bardziej im
zależy na sukcesie, są zdeter-
minowani i wiążą z maturą
swoją dalszą przyszłość. Jed-
nak gdy staną przed samą ko-
misją, to się nagle uspokajają.
I na ich miejscu nie przejmo-
wałabym się wcześniej, bo
szkoda energii.

Warto oczywiście poćwi-
czyć dykcję, bo niestety, źle
mówimy, nieodpowiednio
kładziemy akcenty, niewyraź-
nie wymawiamy słowa. Najle-
piej przed egzaminem ustnym
poćwiczyć trochę głośne wy-
powiadanie sylab, poćwiczyć
oddech, wymawiać słowa
z książką położoną na przepo-
nie. Na pewno, gdy mówimy
płynnie i składnie, już na star-
cie zostaniemy lepiej odebrani
przez komisję.

aCo można polecić na śnia-
danie w dniu egzaminu?

– Bułkę z żółtym serem.
I żadnej wędliny. Najlepiej wy-
pić lekką kawę lub herbatę
ziołową. Odradzam brania ja-
kichkolwiek leków na uspo-
kojenie. Nie pomoże, a pod-
czas egzaminu niepotrzebnie
otępi umysł. Lepsza jest już
odrobina stresu na pobudze-
nie mózgu.

Niewartokućdzień
przedegzaminem
AleksandraSzumska

Kalendarzmaturzysty

Przypominamy ważne daty,
które maturzyści powinni
pamiętać.

Maj 2009
4– egzaminmaturalny
z języka polskiego,
5 – język angielski i język
angielski w klasach
dwujęzycznych,
6 – wiedza o społeczeństwie,
fizyka w języku obcym, język
włoski,
7– język niemiecki i język
niemiecki w klasach dwuję-
zycznych, geografia w języku
obcym,
8 – geografia, język łaciński
i kultura antyczna,
11 – biologia, wiedza o tańcu,
12 – historia, chemia w języ-
ku obcym,matematyka
w języku obcym,
13 –matematyka, biologia
w języku obcym, historia
w języku obcym,
14 – fizyka i astronomia,
historia sztuki,
15 – chemia, historia muzyki,
18 – język rosyjski, kultura
Hiszpanii,
19 – język francuski i język
francuski w klasach
dwujęzycznych,
20 – język mniejszości naro-
dowych, język kaszubski, filo-
zofia,

21 – język hiszpański i język
hiszpański w klasach dwuję-
zycznych, informatyka.

Od 4 do 29 maja – część
ustna egzaminumaturalne-
go. Przeprowadzana jest
w szkołach według harmo-
nogramów ustalonych przez
przewodniczących szkolnych
zespołów egzaminacyjnych.

Czerwiec 2009
Dodatkowe terminy matur
3– j. polski, historia sztuki,
historia muzyki, wiedza
o tańcu,
4– wiedza o społeczeństwie,
historia,
5 – j. angielski, inne j. obce,
8 –matematyka, fizyka
i astronomia, filozofia,
9 – biologia, chemia,
10 – informatyka, język
łaciński i kultura antyczna,
przedmioty w językach
obcych.

Sierpień 2009
Matury ustne i pisemne
w terminie poprawkowym,
czyli dla osób, które nie zali-
czyły wmaju tylko jednego
przedmiotu.
25– egzamin pisemny,
24–28 – egzamin ustny.
(mokr)


