
                                             Matura – dobre rady

   Niezależnie  od  tego,  co  ludzie  mówią  –  matura  to  jest  bardzo  ważne
wydarzenie w życiu każdego licealisty. Pierwszy duży egzamin – i to w dodatku
przesądzający o tym, czy dostaniesz się na swoje wymarzone studia czy nie.
     Z perspektywy czasu matura to bzdura, ale dla trzecioklasisty jest to jedna 
z najważniejszych rzeczy na świecie. I ja to kompletnie rozumiem.
    Właśnie dlatego mam dla was kilka rad. Jak tylko będziesz mógł, leć do apteki
po syrop z melisy – uspokaja,  zrelaksuje cię  i  jednocześnie  sprawi,  że nie
będziesz śpiący. Jeśli stresujesz się, a nie masz pod ręką apteki – w zwykłym
sklepie poszukaj herbaty z melisy. Oba te preparaty możesz spokojnie pić przed
maturą (około godziny) – nie powinny cię zamulić, a jednocześnie sprawią, że
trochę  wyluzujesz. Zależnie  od  tego,  z  czego  masz  konkretny  egzamin,
powtarzaj  tylko najważniejsze rzeczy.  Na przykład mając dzień przed maturę
z matematyki - powtórz najważniejsze wzory. Dzień przed polskim – przeczytaj
jeszcze raz streszczenia lektur, które znasz najmniej.  

                              Dla własnego świętego spokoju:
POLSKI – przypomnienie sobie lektur, które najmniej znasz

MATEMATYKA, FIZYKA – powtórzenie najważniejszych wzorów i 
przypomnienie sobie, jaki jest schemat rozwiązywania zadań (one zawsze mają 
konkretny schemat!)

HISTORIA – powtórzenie najważniejszych, najczęściej powtarzających się dat

WOS – przejrzenie arkusza i rozwiązanie jednego z nich

BIOLOGIA, GEOGRAFIA, CHEMIA - przejrzenie arkuszy, zorientowanie się, 

o co pytają najczęściej

ANGIELSKI, NIEMIECKI, INNY JĘZYK – powtórzenie typowych ćwiczeń,  
czasów i czasowników

                           Maturę da się poprawić !
     Znam mnóstwo osób, które poprawiały swój egzamin dojrzałości. Bo brako - 
wało im jednego punktu do dostania się na studia, bo zmieniły zdanie, bo coś 
poszło nie tak. To się zdarza i to nie jest żaden wstyd! Lepiej poprawić maturę
i dostać się na swój kierunek, niż wybrać coś, na co nie chce się iść. Jeśli nie 
chcesz, żeby cokolwiek na maturze cię zaskoczyło, spakuj do torby:

•dodatkowy, nowy długopis

•paczkę chusteczek

•tabletki przeciwbólowe

•węgiel w tabletkach (Różni ludzie różnie reagują na stres. Lepiej być 
przygotowanym.)

    Upewnij się, że wziąłeś dowód osobisty. Najlepiej, jeśli spakujesz się dzień 
wcześniej.                             Powodzenia !                                                    E.S

http://www.martapisze.pl/2014/01/mam-20-lat-i-nie-lubie-swoich-studiow.html


                                                                                                                                


