
 

CO ZROBIĆ GDY: 

- maturzysta zachoruje w dniu egzaminu - organizujemy natychmiast pomoc medyczną  

i zaświadczenie, które umożliwi zdawanie egzaminu w czerwcowym terminie dodatkowym (należy  

w dniu egzaminu dostarczyć do szkoły zarówno zaświadczenie lekarskie, jak i wypełnić specjalny  

wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym); 

 - maturzystę w drodze na egzamin spotkało coś nieprzewidzianego, co spowodowało  

spóźnienie na egzamin (awaria komunikacji, wypadek itp.) – należy zdobyć i dostarczyć do szkoły  

stosowne zaświadczenie, co również umożliwi zdawanie egzaminu w czerwcowym terminie 

dodatkowym; 

- maturzyście udowodniono ściąganie - niestety wyrok jest natychmiastowy – unieważnienie 

egzaminu i jedyne wyjście to podejście za rok, dlatego zapomnijmy o ściągawkach;  

- maturzyście zadzwonił telefon w czasie egzaminu – niestety, jak wyżej - unieważnienie  

egzaminu i jedyne wyjście to podejście za rok, dlatego lepiej, żeby telefon czy tablet w tych dniach  

zostały w domu; 

- maturzysta zdaje maturę, ale poniżej oczekiwań – jeśli wynik jest niski na tyle, że dostanie  

się na wymarzony kierunek na wybranej uczelni stoi pod poważnym znakiem zapytania, to warto  

sprawdzić ten sam kierunek na innych  uczelniach lub zastanowić się nad kierunkiem podobnym;  

sporo osób podchodzi także do egzaminów w kolejnym roku, aby poprawić wyniki i studiować to,  

co naprawdę lubią;  nie warto natomiast wybierać na siłę zupełnie innego kierunku na zasadzie  

„byle się gdzieś dostać” - to umacnia tylko poczucie niższej wartości; 

- maturzysta nie zdaje jednego przedmiotu z grupy obowiązkowych – należy w pierwszym  

tygodniu po ogłoszeniu wyników (z zasady w pierwszym tygodniu lipca) złożyć  

wniosek o przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym (po 20-tym sierpnia) i po krótkim 

odpoczynku  (kilka dni- tydzień) brać się za naukę; są kierunki, gdzie prowadzony jest nabór dodatkowy 

we wrześniu, można też pomyśleć o szkole policealnej -  tak, czy inaczej warto próbować jeszcze w tym 

samym roku; 

- maturzysta nie zdaje dwóch / kilku przedmiotów z grupy obowiązkowych – niestety kolejne  

podejście możliwe dopiero za rok, ale nie traktujmy tego jak „koniec świata”: 

 koniecznie należy na spokojnie porozmawiać i zastanowić się, gdzie leży przyczyna  
niepowodzenia, aby wyciągnąć wnioski do dalszej pracy;   

 warto przygotować solidny harmonogram nauki i powtórek na cały rok przygotowań, przejrzeć  
jak najwięcej arkuszy maturalnych (próbnych i majowych), może zastanowić się nad pomocą  
typu zajęcia indywidualne lub kursy przygotowujące do matury;   

 warto także podczas tego roku przygotowań robić coś jeszcze: pracować, może studiować  
warunkowo na pierwszym roku (są uczelnie, które umożliwiają takie rozwiązanie) lub uczęszczać do 
szkoły policealnej - uczeń musi czuć, że jest potrzebny, że ma co robić;  

 i jak zawsze warto wzmacniać poczucie wartości swojego dziecka, jednocześnie mobilizując do 
pracy. 
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