
ALARM
MATURAL NY 2022

OGŁASZAMY

Uwaga! Uwaga! Uwaga!  
Ogłaszamy alarm dla maturzystów 2022!  

To nie są ćwiczenia! Powtarzamy: To nie są ćwiczenia!
Świa do mie uży wa my sty li sty ki z fil mów wo jen nych i po li ti cal fic tion, aby uzmy sło wić wszyst kim  
po wa gę sy tu acji. Do przy szło rocz nej ma tu ry przy stą pią ucznio wie, któ rzy w przed ostat niej kla sie  
stra ci li pra wie ca ły rok tra dy cyj nej na uki, a tak że kil ka mie się cy w ro ku wcze śniej szym.  
Trudno też przewidzieć, jak będzie wyglądał najbliższy rok szkolny. Nie ma cu dów, aby nie od bi ło się  
to na po zio mie przy go to wa nia maturzystów do stu diów. 
Przy czym nie na le ży po cie szać się zno śny mi wy ni ka mi te go rocz nej ma tu ry, gdyż od by wa ła się  
ona na szcze gól nych, ulgo wych za sa dach. Wy ję to z uczniow skich ple ca ków kil ka ki lo gra mów „nad mia -
ro wej” wie dzy i więk szość ja koś pod tę ma tu ral ną gór kę we szła... 
Ale to, co jest do pusz czal ne w cza sach pan de mii w szko le, nie mo że już być ak cep to wal ne na stu diach. 
Nie da się bo wiem z edu ka cji aka de mic kiej od jąć „zbęd nych” frag men tów wie dzy za wo do wej. Nie jest 

moż li we kształ ce nie le ka rzy, któ rym „z uprzej mo ści” za osz czę dzi się część kur su ana to mii (bo mie li 
w szko le okro jo ny pro gram bio lo gii), czy też edu ko wa nie in ży nie rów od bu do wy mo stów, któ rzy  
bę dą wie dzie li jak sta wiać pod po ry i fi la ry, ale za osz czę dzi się im wie dzy o kon struk cji przę seł – bo  
„dla unik nię cia stre sów” wy eli mi no wa no ze szkol nej edu ka cji kurs ste reo me trii… 
Da le ko nie wszyst kie szkol ne bra ki da dzą się nad ro bić na stu diach, a groź ba, że za kil ka lat na sze  
uczel nie opusz czać bę dą ty sią ce nie do uczo nych li cen cja tów i in ży nie rów, jest re al na. 
Dla te go, wspól nie z uczel nia mi, zwra ca my się do 270 ty się cy uczniów naj star szych klas li ce ów i tech ni -
ków, a tak że do ich na uczy cie li: Nie wol no z ośmiu mie się cy edu ka cji w kla sach ma tu ral nych  
– bo ty le ich bę dzie od 1 wrze śnia 2021 do 4 ma ja 2022 – stra cić ani jed ne go dnia, a na wet  
ani jed nej go dzi ny! 
Dr Mar cin Smo lik, dy rek tor Cen tral nej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej, ra dzi, by już od wrze śnia roz po cząć 
ośmio mie sięcz ny ma ra ton po wtór ko wy, bo po tem za brak nie cza su. 
A my do da je my od sie bie: Jak naj szyb ciej okre śl cie in te re su ją ce Was kie run ki stu diów i po znaj cie  
przed mio ty ma tu ral ne uwzględ nia ne pod czas re kru ta cji. I na tych przed mio tach się skon cen truj cie! 
W wy bo rze tym po mo że Wam nie za wod nie Sa lon Ma tu rzy stów Per spek ty wy or ga ni zo wa ny  
16-29 wrze śnia 2021 w ca łej Pol sce – w dzie się ciu od sło nach re gio nal nych (on li ne). Tam trze ba  
ko niecz nie być, bo tam ma tu ra spo ty ka się ze stu dia mi! 

    Per sp ek ty wy
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