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1. WYMAGANIE 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 
 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Matura bez stresu 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

Inspiracją do realizacji projektu były wyniki obserwacji zachowania uczniów w czasie pierwszej 
matury ustnej z języka polskiego i języków obcych przeprowadzonej w PSBiG w 2008 roku. 
Uczniowie w czasie egzaminu maturalnego reagowali bardzo emocjonalnie, z dużymi oporami 
zabierali głos przed nieznaną sobie komisją, były przypadki odmowy odpowiedzi z powodu 
stresu, część z nich wypadała na tym egzaminie poniżej swoich możliwości. Szczególnie było to 
widoczne podczas egzaminów z języków obcych, gdzie u zdających występowała tzw. blokada 
językowa. 
Podjęte działania miały na celu wskazanie uczniom metod i technik skutecznego i efektywnego 
przygotowania się do egzaminu ustnego. 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Próbne matury ustne są corocznie przeprowadzane w klasach maturalnych w I i II semestrze. 
W szkole opracowywany jest szczegółowy program matur ustnych w oparciu o przygotowane 
zestawy z języków obcych i losowo wybrane zagadnienia z języka polskiego, ustalane są terminy 
egzaminów poszczególnych klas, skład komisji.  Zachowywane są wszystkie procedury ustalone 
przez CKE dla tej formy egzaminu, stworzona jest także atmosfera powagi adekwatna do sytuacji 
egzaminu właściwego. Jest to dla uczniów pierwsza poważna symulacja publicznego wystąpienia. 
Próbny egzamin z języka polskiego oraz wybranego języka obcego jest dla uczniów obowiązkowy. 
Kładziony jest również nacisk na to, aby strój, w którym przychodzą uczniowie był stosowny i 
adekwatny do sytuacji. 
Próbny egzamin ma formę warsztatów – wyznaczeni w harmonogramie uczniowie prezentują 
swoją wypowiedź nie tylko przed komisją, ale także innymi uczniami – obserwatorami. Po 
zakończonej rozmowie punktowane są mocne i słabe strony prezentacji, omawiane błędy 
popełniane przez uczniów, podkreślane te elementy, które wypadły dobrze. Na tej podstawie 



uczniowie formułują wnioski, które wykorzystują następnie w trakcie przygotowań do swojej 
prezentacji. 
 Egzaminu organizowany w sesji jesiennej jest poddawany szczegółowej analizie przez nauczycieli 
uczących w poszczególnych klasach. Badane są wyniki wszystkich uczniów, analizowana jest 
punktacja za poszczególne składowe wyniku egzaminu ( realizacja zadania i rozmowa, a także 
kompozycja wypowiedzi i język). Obserwowane są reakcje uczniów, ich przygotowanie przede 
wszystkim, a także ich umiejętność zaprezentowania siebie, w tym panowania nad stresem.  
Szczególną uwagę zwraca się na umiejętność podjęcia rozmowy z komisją, samodzielność 
formułowania sadów i wniosków, a także dojrzałość postawy i zachowania maturzysty ( ważny 
jest bawet stosowny do okoliczności strój). 
Umiejętności, które wypadły najsłabiej, poddawana jest głębokiej analizie. Na tej podstawie 
nauczyciele opracowują zestawy ćwiczeń, które wdrażane są przede wszystkim na zajęciach 
dodatkowych, a także w miarę możliwości na lekcjach języka polskiego i języków obcych w 
trakcie realizacji bieżącego materiału. Ćwiczenia typowo komunikacyjne są stosowane również w 
czasie zajęć z wychowawcą.  
Kolejna podobna próba organizowana jest na wiosnę. Wyniki poszczególnych uczniów, a także 
składowe wypowiedzi są starannie analizowane i porównywane z wynikami egzaminu 
jesiennego. Na tej podstawie formułowane są wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym, jak 
również dla samych uczniów. Sprawdzana jest również skuteczność podejmowanych działań i 
zasadność ich kontynuowania. Jest to dla nauczycieli języka polskiego i języków obcych 
ewaluacja wewnętrzna podjętych działań przeprowadzana w ramach Zespołów 
 

5. EFEKTY 

 poprawa sprawności komunikacyjnej, 

 oswojenie uczniów z publicznymi wystąpieniami 

 pokonanie stresu scenicznego  

 umiejętność gospodarowania czasem w trakcie publicznej wypowiedzi 

 kształcenie umiejętności autoprezentacji 

 kształcenie umiejętności nawiązywania rozmowy i obrony własnego stanowiska. 

 zdawalność matur ustnych z języka polskiego i języków obcych wynosi 100% 

 wyniki egzaminów naszych uczniów kształtują się powyżej średniej krajowej.  

 nie zdarzają się sytuacje odmowy odpowiedzi i niepodjęcia rozmowy z komisją, co 
świadczy o efektywności działań zmierzających do kontroli stresu zdających  

 uczniowie opanowali procedury ustnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego. 
 

6. RADY I PRZESTROGI 

Próbny egzamin wymaga dużej ilości czasu i należy przeprowadzać go poza godzinami 
lekcyjnymi. Jego przebieg, zaangażowanie dużej liczby nauczycieli zakłóca harmonogram 
codziennych zajęć. 
 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Wyniki egzaminów omawiane są szczegółowo na zebraniach Zespołów. Wychowawcy są 
informowani o przebiegu egzaminu oraz jego wynikach. Przekazują tę wiedzę rodzicom w czasie 
zebrań śródsemestralnych. Ogólne zestawienia wyników prezentowane są w czasie posiedzeń 
Rady Pedagogicznej. 
 

 

 

 


